
B
A

D
A

N
IA

 A
R

C
H

EO
LO

G
IC

ZN
E 

N
A

 G
Ó

R
N

Y
M

 Ś
LĄ

SK
U

I 
ZI

EM
IA

C
H

 P
O

G
R

A
N

IC
ZN

Y
C

H
 W

 L
AT

A
C

H
 2

00
9–

20
10

ARCHEOLOGIA

BADANIA ARCHEOLOGICZNE 
NA GÓRNYM ŚLĄSKU

I ZIEMIACH POGRANICZNYCH 
W LATACH 2009–2010ISBN 978-83-85871-63-7

cmyk złoto

B Y C Z Y N A



BADANIA ARCHEOLOGICZNE  
NA GÓRNYM ŚLĄSKU

 I ZIEMIACH POGRANICZNYCH  
W LAtACH 2009–2010

UWAGA RAMKA NA WZORCOWEJ





ŚLĄSKie CeNTRUM DZieDZiCTWA KULTUROWeGO
W KATOWiCACh

BADANIA ARCHEOLOGICZNE 
NA GÓRNYM ŚLĄSKU

I ZIEMIACH POGRANICZNYCH
W LAtACH 2009–2010

ARCheOLOGiCKÉ VÝZKUMY
V hORNÍM SLeZSKU
A NA JEHO POMEZÍ  

V LEtECH 2009–2010

Katowice 2012



Redaktor tomu Eugeniusz Tomczak
Redaktor naukowy części czeskiej Vratislav Janák

Recenzent Krzysztof Wachowski
Adiustacja stylistyczna części polskiej Grażyna Wilk

Projekt graficzny Józef Hołard
Redakcja techniczna Andrzej Królicki

Tłumaczenia czeskie Jana Gryc
Tłumaczenia niemieckie i polskie Janusz Murczkiewicz

Autorzy zdjęć:
Magdalena Przysiężna-Pizarska ryc. 2 i 3 na s. 25, ryc. 2 i 3 na s. 29, ryc. 2‒9 (wklejka między s. 52 i 53), ryc. 
10 na s. 52; Dariusz Rozmus ryc. 5 na s. 45, ryc. 7 na s. 46; Marian Pawliński ryc. 2 na s. 67, ryc. 3 na s. 68, 
ryc. 4‒11 (wklejki między s. 68 i 69), ryc. 15 na s. 70; Tomasz Szemalikowski ryc. 12 i 13 na s. 69, ryc. 14, 
16 i 17 na s. 70; Zofia Jagosz-Zarzycka ryc. 5 na s. 76, ryc. 8 na s. 77; Bogusław Chorąży ryc. 3 i 4 na s. 89, 
ryc. 6 na s. 91, ryc. 7 na s. 92, ryc. 8 na s. 93; Łukasz Dobosz ryc. 3‒6 (wklejka między s. 98 i 99); Zbigniew 
Przepiórowski ryc. 7 i 8 na s. 100, ryc. 9 i 10 na s. 101, ryc. 11 na s. 102; Monika Michnik ryc. 2 na s. 107, ryc. 
6 na s. 114, ryc. 8 na s. 118; Tomasz Olszacki ryc. 2 i 3 (wklejka między s. 124 i 125); Grzegorz Mądrzycki ryc. 
5, 8‒9 (wklejka między s. 136 i 137), ryc. 11 i 12 na s. 138, ryc. 13 na s. 139; ilona Smajek ryc. 6 i 7 (wklejka 
między s. 136 i 137); František Kolař ryc. 6 na s. 169, ryc. 7 na s. 170; Artur Ginter ryc. 4 i 6 (wklejka między 
s. 176 i 177), ryc. 7 na s. 177, ryc. 9 i 10 na s. 180, ryc. 4 na s. 198, ryc. 5 na s. 199; Zbigniew Małek ryc. 3‒4, 
6 (wklejka między s. 186 i 187), ryc. 8 i 9 na s. 191, ryc. 3 na s. 205, ryc. 4 na s. 206, ryc. 5 na s. 208; Justyna 
Król ryc. 5 (wklejka między s. 186 i 187)

Mapy lokalizacyjne stanowisk ze zbiorów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Warszawie

Mapy topograficzne, będące treścią niniejszego opracowania, są materiałem państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne [w spisie oznaczone skrótem CODGK]. Osoby korzystające z tych materiałów 
nie mają prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do 
obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub 
udostępniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

Lokalizace českých nalezišť: Mapový podklad © Český úřad zeměměřícký a katastrální

Autorzy artykułów ponoszą odpowiedzialność prawną i finansową za zamieszczone w tomie ilustracje

Książka ukazała się dzięki pomocy finansowej: 
Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Urzędu Gminy w Mstowie, Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,  

Urzędu Miejskiego w Byczynie i Urzędu Miejskiego w Gliwicach

© Copyright by Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
Katowice 2012

iSBN 978-83-85871-63-7
WYDAWCA

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
40-036 Katowice ul. Juliusza Ligonia 7 

tel./fax (32) 2517-104, e-mail: poczta@scdk.pl

Wyd. i. Ark. druk. 14,5

DTP i DRUK
Firma Poligraficzno-Wydawnicza „Compal”, 43-300 Bielsko-Biała ul. Mickiewicza 28/2



5

SPiS TReŚCi
OBSAh

iNhALTSVeRZeiChNiS

BADANiA WYKOPALiSKOWe 
TeRéNNÍ VÝZKUMY

AUSGRABUNGeN

Vratislav J a n á k, Aleš K n á p e k, Kateřina P a p á k o v á, Záchranný a zjišťovací vý-
zkum na sídlišti ve Studénce, okres Nový Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Badania ratownicze i rozpoznawcze na osadzie w Studénce, powiat nowojiczyński
Not- und Forschungsgrabungen auf der Siedlung in Studénka, Bezirk Nový Jičín

Magdalena P r z y s i ę ż n a - P i z a r s k a, Tomasz D z i e d z i c, Sprawozdanie z badań
ratowniczych na stanowisku 27 w Namysłowie, województwo opolskie  . . . . . .  24

Zpráva ze záchranného výzkumu na lokalitě 27 v Namysłowě, opolské vojvodství
ein Bericht von den Notgrabungen auf dem Fundplatz 27 in Namysłów, Woiwodschaft Opole

Magdalena P r z y s i ę ż n a - P i z a r s k a, Tomasz D z i e d z i c, Sprawozdanie z badań 
ratowniczych na osadzie kultury łużyckiej (stanowisko 58) w Namysłowie, 
województwo opolskie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Zpráva ze záchranného výzkumu sídliště lužické kultury (lokalita 58) v Namysłowě, opolské 
vojvodství

ein Bericht von den Notgrabungen auf der Siedlung der Lausitzer Kultur (Fundplatz 58)  
in Namysłów, Woiwodschaft Opole

Pavel M a l í k, Petr N e r u d a, Záchranný archeologický výzkum v Opavě-Malých
hošticích, okres Opava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Ratownicze badania archeologiczne w Opawie-Malých hošticach, powiat opawski
Archäologische Notgrabungen in Opava-Malé hoštice, Bezirk Opava

Maciej K o s i ń s k i, Magdalena W i e c z o r e k - S z m a l, Gerta B i e l i ń s k a, Spra-
wozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na grodzisku Gąszczyk
w Mstowie-Podlesiu, województwo śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Zpráva ze záchranného archeologického výzkumu na hradisku Gąszczyk ve Mstowě-Podlesí, 
slezské vojvodství

ein Bericht von den Notgrabungen auf dem Burgwall Gąszczyk in Mstów-Podlesie, schlesische 
Woiwodschaft



6

Dariusz R o z m u s, Wstępne wyniki badań sondażowych na wczesnośredniowiecznej
osadzie hutniczej w Sosnowcu-Zagórzu, województwo śląskie . . . . . . . . . . . . . .  42

Předběžné výsledky sondážního výzkumu raně středověké hutnické osady v Sosnowci-Zagórzí, 
slezské vojvodství

Vorläufige ergebnisse von Sondagegrabungen auf der frühmittelalterlichen Verhüttungssiedlung 
in Sosnowiec-Zagórze, schlesische Woiwodschaft

Magdalena P r z y s i ę ż n a - P i z a r s k a, Agata C i e ś l i k, Wstępne wyniki badań ar-
cheologicznych na cmentarzysku średniowiecznym w Byczynie, województwo
opolskie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Předběžné výsledky archeologického výzkumu středověkého pohřebiště v Byczyně, opolské 
vojvodství

Vorläufige ergebnisse von archäologischen Forschungen auf dem mittelalterlichen Gräberfeld in 
Byczyna, Woiwodschaft Opole

Mariusz K r a w c z y k, Późnośredniowieczna osada w Wawrzyńcowicach, wojewódz-
two opolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

Vrcholně středověká osada ve Wawrzyńcowicích, opolské vojvodství
eine spätmittelalterliche Siedlung in Wawrzyńcowice, Woiwodschaft Opole

Radosław Z d a n i e w i c z, Wyniki badań archeologicznych przy ul. Armii Krajowej
w Pyskowicach, województwo śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Výsledky archeologického výzkumu na ulici Armii Krajowé v Pyskowicích, slezské vojvodství
ergebnisse von archäologischen Untersuchungen an der Armii Krajowej-Straße in Pyskowice, 

schlesische Woiwodschaft

Marian P a w l i ń s k i, Sprawozdanie z badań ratowniczych na placu Tadeusza 
Kościuszki w Bytomiu, województwo śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

Zpráva o záchranném výzkumu na náměstí Tadeusze Kościuszka v Bytomi, slezské vojvodství
ein Bericht von den Notgrabungen auf dem Tadeusz-Kościuszko-Platz in Bytom, schlesische 

Woiwodschaft

Zofia J a g o s z - Z a r z y c k a, Wiesław K u ś, Sprawozdanie z badań ratowniczych na
Górze Zamkowej w Cieszynie, województwo śląskie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

Zpráva ze záchranného výzkumu na Zámecké hoře v Těšíně, slezské vojvodství
ein Bericht von den Notgrabungen auf dem Schlossberg (Góra Zamkowa) in Cieszyn, schlesische 

Woiwodschaft

Zbyněk M o r a v e c, Předstihový archeologický výzkum na Muzejní ulici v Ostravě  80
Archeologiczne badania poprzedzające na ulicy Muzejnej w Ostrawie
Vorausgehende archäologische Untersuchungen in der Muzejní-Straße in Ostrava

Bożena C h o r ą ż y, Bogusław C h o r ą ż y, Sprawozdanie z badań archeologicznych
na ulicy Wzgórze w Bielsku-Białej, województwo śląskie  . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

Zpráva o archeologickém výzkumu na ulici Wzgórze v Bielsku-Białé, slezské vojvodství
ein Bericht von den archäologischen Untersuchungen in der Wzgórze-Straße in Bielsko-Biała, 

schlesische Woiwodschaft

iwona M ł o d k o w s k a - P r z e p i ó r o w s k a, Badania wykopaliskowe na Starym
Rynku w Częstochowie, województwo śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

Archeologický výzkum na Starém náměstí v Częstochowé, slezské vojvodství
Grabungsforschungen auf dem Alten Marktplatz in Częstochowa, schlesische Woiwodschaft

Monika M i c h n i k, Joanna N a s t a s z y c, Jerzy P i e k a l s k i, Radosław Z d a n i e w i c z, 
Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na Rynku i w górnym
odcinku ul. Zwycięstwa w Gliwicach, województwo śląskie . . . . . . . . . . . . . . . .  105



7

Předběžné výsledky záchranného archeologického výzkumu na Rynku a v horní části ul. Zwy- 
cięstwa v Gliwicích, slezské vojvodství

Vorläufige ergebnisse der archäologischen Notgrabungen am Marktplatz und dem oberen Lauf 
der Zwycięstwa-Straße in Gliwice, schlesische Woiwodschaft

Aleksander A n d r z e j e w s k i, Leszek K a j z e r, Anna N i e r y c h l e w s k a, Tomasz
O l s z a c k i, Badania rezydencji w Koniecpolu-Chrząstowie, województwo śląskie  123

Výzkum rezidence v Koniecpolí-Chrząstowě, slezské vojvodství
Untersuchungen der Residenz in Koniecpol-Chrząstów, schlesische Woiwodschaft

ilona S m a j e k, Grzegorz M ą d r z y c k i, Sprawozdanie z ratowniczych badań wy-
kopaliskowych przy północnej ścianie kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych (stanowisko 13) w Oświęcimiu, województwo małopolskie . . . . . . . .  133

Zpráva ze záchranného archeologického výzkumu u severní stěny kostela Panny Marie Pomocnice 
křesťanů (lokalita 13) v Osvětimi, malopolské vojvodství

ein Bericht von den Notgrabungen an der Nordwand der Kirche Maria hilfe der Christen 
(Fundplatz 13) in Oświęcim, kleinpolnische Woiwodschaft

František K o l á ř, Pavla S k a l i c k á, Záchranný archeologický výzkum na zámku 
v Branticích, okres Bruntál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

Ratownicze badania archeologiczne na zamku w Branticach, powiat bruntalski
Archäologische Notgrabungen auf dem Schloss in Brantice, Bezirk Bruntál

Monika M i c h n i k, Radosław Z d a n i e w i c z, Badania ratownicze na stanowisku 1
w Kozłowie, województwo śląskie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152

Záchranný výzkum na lokalitě 1 v Kozłowě, slezské vojvodství
Notgrabungen auf dem Fundplatz 1 in Kozłów, schlesische Woiwodschaft

František K o l á ř, Jakub L a n g r, Záchranný archeologický výzkum na náměstí 
Komenského ve Fulneku, okres Nový Jičín  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

Ratownicze badania archeologiczne na Placu Komeńskiego w Fulneku, powiat nowojiczyński
Archäologische Notgrabungen am Komenského-Platz in Fulnek, Bezirk Nový Jičín

Artur G i n t e r, Wyniki badań archeologicznych na Rynku w Siewierzu, wojewódz-
two śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175

Výsledky archeologického výzkumu na Rynku v Siewierzi, slezské vojvodství
ergebnisse archäologischer Untersuchungen auf dem Marktplatz in Siewierz, schlesische 

Woiwodschaft

Zbigniew M a ł e k, Justyna K r ó l, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na Ryn-
ku w Koziegłowach, województwo śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184

Zpráva z archeologického výzkumu na Rynku v Koziegłowách, slezské vojvodství
ein Bericht von den Grabungsforschungen am Marktplatz in Koziegłowy, schlesische 

Woiwodschaft

Artur G i n t e r, Wyniki badań archeologicznych w zachodniej piwnicy zamku w Sie-
wierzu, województwo śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195

Výsledky archeologického výzkumu v západních sklepních prostorách zámku v Siewierzi, slez-
ské vojvodství

ergebnisse der archäologischen Untersuchungen im westlichen Kellerraum des Schlosses in 
Siewierz, schlesische Woiwodschaft

Justyna K r ó l, Zbigniew M a ł e k, Ratownicze badania archeologiczne na Rynku
w Żarkach, województwo śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204

Záchranný archeologický výzkum na Rynku v Żarkách, slezské vojvodství
Archäologische Notgrabungen auf dem Marktplatz in Żarki, schlesische Woiwodschaft



Jarosław M a c i e j e w s k i, Bogusław C h o r ą ż y, Badania archeologiczne w kościele
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, województwo śląskie . . . . . . .  213

Archeologický výzkum v kostele Sv. Apoštolů Petra a Pavla ve Skočově, slezské vojvodství
Archäologische Untersuchungen in der Kirche der St. Apostel Petri und Pauli in Skoczów, 

schlesische Woiwodschaft

Pavla S k a l i c k á, Záchranný archeologický výzkum v zámecké prádelně v Raduni,
okres Opava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218

Ratownicze badania archeologiczne w pralni zamkowej w Raduni, powiat opawski
Archäologische Notgrabungen im Schlosswaschhaus in Raduň, Bezirk Opava

Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227



BADANiA WYKOPALiSKOWe

TeRéNNÍ VÝZKUMY



10

Mapa 1. Badania wykopaliskowe na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2009–2010
Mapa 1. Terénní výzkumy v horním Slezsku a na jeho pomezí v letech 2009–2010
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 1 ‒  Namysłów, stan. 27, 2009 (Magdalena Przysięż-
na-Pizarska)

 2 ‒  Namysłów, stan. 58, 2009 (Magdalena Przysięż-
na-Pizarska)

 3 ‒  Namysłów, stan. 70, 2010 (Magdalena Przysięż-
na-Pizarska)

 4 ‒  Byczyna, cmentarz, 2009–2010 (Magdalena 
Przysiężna-Pizarska)

 5 ‒  Byczyna, miasto, 2009 (Paweł Rozwód), 2009–
2010 (Magdalena Przysiężna-Pizarska)

 6 ‒  Byczyna, mury obronne, 2009 (Jerzy Romanow)*
 7 ‒  Bogacica, stan. 6, 2010 (Paweł Rozwód)*
 8 ‒  Ligota Oleska, stan. 26, 2009‒2010 (Wojciech 

Łonak)*
 9 ‒  Krzepice, stan. 3, osada wczesnośredniowiecz-

na, 2009 (Czesław Hadamik)*
10 ‒  Brzeg, kościół pw. św. Piotra i Pawła, 2010 (Piotr 

Janczewski)*
11 ‒  Stare Kolnie, zamek, 2009–2010 (Lech Marek)*
12 ‒  Miejsce, dwór, 2009 (Edward Drużyłowski)*
13 ‒  Niemodlin, zamek, 2009‒2010 (Jerzy Roma-

now)*
14 ‒  Sowin, stan. 7, 2009 (Andrzej Wiśniewski)*
15 ‒  Opole, mury obronne, ul. Minorytów, 2009–

2010 (Jerzy Romanow)*
16 ‒  Opole-Ostrówek, 2010 (Sławomir Moździoch)*
17 ‒  Częstochowa, stan. 1, Stary Rynek, 2009 (Iwo-

na Młodkowska-Przepiórowska)
18 ‒  Mstów-Podlesie, stan. 4, grodzisko Gąszczyk, 

2010 (Maciej Kosiński)
19 ‒  Koniecpol-Chrząstów, stan. 38, pałac, 2009 

(Leszek Kajzer)
20 ‒  Żarki, stan. 17, Rynek, 2009 (Justyna Król)
21 ‒  Mirów, stan. 4, Jaskinia Stajnia, 2009‒2010 

(Mikołaj Urbanowski)*
22 ‒  Pilica, 2010, (Sławomir Dryja)*
23 ‒  Koziegłowy, stan. 13, Rynek, 2009‒2010 (Zbi-

gniew Małek)
24 ‒  Siewierz, podzamcze, 2010 (Radosław Czer-

niak)*
25 ‒  Siewierz, Rynek, 2009 (Artur Ginter)
26 ‒  Siewierz, zamek, 2009 (Artur Ginter)

27 ‒  Siewierz, obwodnica, 2009, (Piotr Olejarczyk)*
28 ‒  Bobrowniki, kościół pw. św. Wawrzyńca (Artur 

Ginter)*
29 ‒  Bytom, pl. Kościuszki, 2009 (Marian Pawliński)
30 ‒  Sosnowiec-Zagórze, osada, 2009‒2010 (Dariusz 

Rozmus)
31 ‒  Gliwice, Rynek, 2010 (Jerzy Piekalski)
32 ‒  Pyskowice, ul. Armii Krajowej, 2009 (Radosław 

Zdaniewicz)
33 ‒  Kozłów, stan. 5, grodzisko, 2010 (Radosław 

Zdaniewicz)
34 ‒  Kędzierzyn-Koźle, miasto i  zamek, 2009‒2010 

(Jerzy Romanow)*
35 ‒  Wawrzyńcowice, stan. 4 i  5, 2010 (Mariusz 

Krawczyk)
36 ‒  Prudnik, miasto-wieża zamkowa, 2010 (Edward 

Drużyłowski)*
37 ‒  Bohušov, fara, č.p.40, hřiště, 2010 (Michal Ze-

zula)*
38 ‒  Bohušov, kostel sv. Martina, rekonstrukce, 2010 

(Michal Zezula)*
39 ‒  Bruntál, ul. E. Beneše. teplovod, 2009 (Michal 

Zezula)*
40 ‒  Bruntál, ul. Fügnerova, rekonstrukce kanaliza-

ce, 2010 (Marek Kiecoň)*
41 ‒  Bruntál, ul. Požárníků, rekonstrukce vodovodu, 

2010 (Marek Kiecoň)*
42 ‒  Bruntál, ul. Jesenická, inženýrské sítě, 2010 

(Pavla Skalická)*
43 ‒  Bruntál, ul. Fügnerova 1974, stavební úpravy 

objektu, 2009 (Pavel Malík)*
44. ‒  Bruntál, ul. Zámecká, ul. Fügnerova, kanali-

zace, 2010 (Marek Kiecoň)*
45 ‒  Bruntál, ul. Požárníků, ul. Nerudova, 2010 

(Marek Kiecoň)*
46 ‒  Bruntál, ul. Nerudova, rekonstrukce vodovodu, 

2010 (Marek Kiecoň)*
47 ‒  Bruntál, ul. Požárníků, rekonstrukce kanaliza-

ce, 2010 (Marek Kiecoň)*
48 ‒  Brantice, zámek, sanace zdiva, 2010 (František Kolář)
49 ‒  Krnov, ul. Požárníků, rekonstrukce plynovodu, 

2009 (František Kolář)*

SPiS MieJSCOWOŚCi GÓRNeGO ŚLĄSKA  
i ZieM POGRANiCZNYCh, W KTÓRYCh W LATACh 2009–2010 

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

V NiChŽ PROBĚhLY V LeTeCh 2009–2010 TeRéNNÍ VÝZKUMY 
(MAPA 1)
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50 ‒  Krnov, č.p.80, plot, 2009 (František Kolář), 2009 
(Pavel Malík)*

51 ‒  Úvalno, fa. Den Braven, výstavba skladové haly, 
2010 (Jiří Juchelka)*

52 ‒  Włodzienin, stan. 2, 2010 (Artur Ginter)*
53 ‒  Nowa Cerekwia, stan. 4, 2009‒1010 (Marek 

Bednarek)*
54 ‒  Lubotyń, stan. 11, 2009‒2010 (Marta Połto-

wicz)*
55 ‒  Kornice, stan. 33, 2009, (Jan Chochorowski)*
56 ‒  Dzielnica, stan. 17, 2009–2010 (Mirosław Fur-

manek)*
57 ‒  Loděnice, přeložka TO2, 2010 (Jiří Juchelka)*
58 ‒  Loděnice, bioplynová stanice, 2010 (Jiří Juchel-

ka)*
59 ‒  Slavkov, ul. Černá cesta, rekonstrukce kanali-

zace, 2009 (Tereza Krasnokutská)*
60 ‒  Slavkov, ul. Na Vyhlídce, RD (p. Olšovec), 2010 

(Pavla Skalická)*
61 ‒  Slavkov, ul. Černá cesta, technická a dopravní 

infrastruktura RD, 2010 (Pavel Malík)*
62 ‒  Slavkov, Olomoucká ul., sídelní areál, 2010 

(Pavel Malík)*
63 ‒  Slavkov, parc..č.1245/3, inženýrské sítě, 2010 

(Pavel Malík)*
64 ‒  Otice, fa. SEMIX PLUSO, 2009 (Jiří Juchelka)*
65 ‒  Otice, fa. SEMIX PLUSO – příjezdová cesta, 

2010 (Jiří Juchelka)*
66 ‒  Otice, FVE, 2010 (Jiří Juchelka)*
67 ‒  Opava-Kylešovice, parc..č. 2723/7, RD (p. Uvíra), 

2009 (Pavel Stabrava)*
68 ‒  Opava-Kylešovice, parc..č. 2723/22, 2723/17, 

2 RD (Stoklasovi, p. Jarkuliš) 2009 (Jiří Ju-
chelka)*

69 ‒  Opava-Kylešovice, parc..č. 2724/25, RD, 2009 
(Jiří Juchelka)*

70 ‒  Opava-Kylešovice, parc..č. 2724/26, RD, 2009 
(Jiří Juchelka)*

71 ‒  Opava-Kylešovice, ul. Vaníčkova, kanalizace, 
2009 (Jiří Juchelka)*

72 ‒  Opava, býv. pivovar, 2009 (Peter Kováčik)*
73 ‒  Opava, ul. U Jaktařské brány 8, rozšíření sute-

rénu, 2009 (František Kolář)*
74 ‒  Opava, ul. Zacpalova, rekonstrukce kanalizace 

a vodovodu, 2009 (Pavel Malík)*
75 ‒  Opava-Malé Hoštice, objekt zahradnictví, 2009 

(Pavel Malík)*
76 ‒  Opava-Malé Hoštice, ul. Opavská, Dvořákova, 

rekonstrukce vodovodu, 2009 (Jindřich Hlas)
77 ‒  Opava-Kateřinky, horkovod Opatherm, 2009 

(Michal Zezula)*
78 ‒  Opava-Kateřinky, RD (Lukešovi), 2009 (Pavel 

Malík)*
79 ‒  Opava, Dominikánský klášter, rekonstrukce, 

2009 (František Kolář)

 80 ‒  Opava-Suché Lazce, kanalizace, 2009 (Tereza 
Krasnokutská)*

 81 ‒  Opava-Kylešovice, ul. Staňkova, RD (Hendry-
chovi), 2009 (Tereza Krasnokutská)*

 82 ‒  Opava-Malé Hoštice, RD (Přikrylovi), 2009 
(Pavel Malík)*

 83 ‒  Opava, ul. Krnovská, budova OSSZP, 2009 
(Pavel Malík)*

 84 ‒  Opava-Malé Hoštice, ul.Opavská, ul. Horní, 
ul. Cihelní, ul. Nová, splašková kanalizace, 
2010 (Jindřich Hlas)*

 85 ‒  Opava, Opava City Center, 2010 (David Merta)*
 86 ‒  Opava, Beethovenova ul. 2, parkoviště, inže-

nýrské sítě, 2010 (František Kolář)*
 87 ‒  Opava, ul. Mezi Trhy 2, rekonstrukce domu, 

2010 (František Kolář)*
 88 ‒  Opava, vnitroblok kina Mír (ul. Kolářská, 

Horní náměstí), rekonstrukce, 2010 (Barbora 
Marethová)*

 89 ‒  Opava-Malé Hoštice, ul. Svobody, rekonstruk-
ce vodovodu, 2010 (Jindřich Hlas)*

 90 ‒  Opava, ul. Lepařova, ul. Provaznická, ul. 
Krnovská, obnova VN, 2010 (Barbora Ma-
rethová)*

 91 ‒  Opava, ul. Hradecká, rekonstrukce vodovod-
ního řadu, 2010 (Barbora Marethová)*

 92 ‒  Opava, Masařská ul., 2010 (Peter Kováčik)*
 93 ‒  Opava, Nákladní ul./Kasárenská ul., 2010 

(Andrea Tobiaszová)*
 94 ‒  Opava-Kylešovice, parc..č. 2724/26, RD (p. 

Čermák), 2010 (Jiří Juchelka)*
 95 ‒  Opava-Kateřinky, ul. Vrchní a Kostelní,rekon-

strukce vodovodního řadu, 2010 (Jiří Juchelka)*
 96 ‒  Oldřišov, RD (p. Stříbný), 2009 (Tereza Kra-

snokutská)*
 97 ‒  Oldřišov, RD (p. Čajnák), 2009 (Tereza Kra-

snokutská)*
 98 ‒  Kobeřice, RD (p. Holeček), 2009 (Jiří Juchel-

ka)*
 99 ‒  Kobeřice, p.č. 1929/9, RD (Halfarovi), 2009 

(Jiří Juchelka)*
100 ‒  Velké Hoštice, RD (pí. Štěrbová), 2009 (Pavel 

Malík)*
101 ‒  Velké Hoštice, Hřbitovní ul., vodovod, 2009 

(Pavel Malík)*
102 ‒  Velké Hoštice, golfový areál Kravaře, 2009 

(Jindřich Hlas)*
103 ‒  Velké Hoštice, RD, 2010 (Peter Kováčik)*
104 ‒  Hlučín, ul. Pode zdí, rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace, 2009 (Marek Kiecoň)*
105 ‒  Budišov nad Budišovkou, kostel Nanebevzetí 

P. Marie, opěrná zeď, 2009 (Pavel Malík)*
106 ‒  Raduň, č.p. 50 („Vošárna”), rekonstrukce, 2010 

(Pavla Skalická)
107 ‒  Velká Polom, tvrz, 2009 (Peter Kováčik)*



13

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

hvězdička umístěná za rokem výzkumu, označuje akce, o nichž nebyla redakci zaslána zpráva. V závorce se uvádí 
jméno a příjmení vedoucího výzkumu.

108 ‒  Bílovec, ul. Valová, ul. Zámecká, ul. Pivovar-
ská, rekonstrukce plynovodu, 2010 (Jindřich 
Hlas)*

109 ‒  Lubojaty, kostel sv. Jiří, 2010 (František 
Kolář)*

110 ‒  Studénka, trať „Záhumení”, 2010 (Aleš 
Knápek)

111 ‒  Klimkovice, kanalizace, 2010 (Jindřich Hlas)*
112 ‒  Fulnek, ul. Masarykova, úpravy domu, 2009 

(František Kolář)*
113 ‒  Fulnek, kostel Nejsvětější Trojice, průzkum 

hrobky, 2010 (Michal Zezula)*
114 ‒  Fulnek, nám. Komenského, rekonstrukce ka-

šny, 2010 (František Kolář)
115 ‒  Příbor, obchvat silnice I/58, 2009 (Pavel Sta-

brava)*
116 ‒  Příbor, ul. Politických vězňů 2, úpravy domu, 

2009 (Marek Kiecoň)*
117 ‒  Metylovice, centrum obce, 2009 (Martin Mo-

ník)*
118 ‒  Ostrava , ul. A. Macka 3, rekonstrukce sute-

rénu, 2009 (Pavel Malík)*
119 ‒  Ostrava-ul. Velká, ul.Dlouhá, ul. Muzejní, re-

konstrukce kanalizace, 2009 (Pavel Malík)*
120 ‒  Ostrava, ul. Pivovarská, Divadlo loutek – 

přístavba, 2010 (Pavel Malík)*
121 ‒  Ostrava, ul. 28.října, ul. Dlouhá, ul. Velká, ul. 

Muzejní, ul. Pivovarská, rekonstrukce kanali-
zace a vodovodu, 2010 (Pavel Malík)*

122 ‒  Ostrava, Muzejní ulice, 2009–2010 (Zbyněk 
Moravec)

123 ‒  Bohumín-Starý Bohumín, Slezská ul., dům č.p. 
150, 2010 (Pavel Malík)*

124 ‒  Bohumín-StarýBohumín, nám. Svobody, na-
pojení na hraniční přechod, 2009 (Pavel Ma-
lík)*

125 ‒  Wodzisław Śląski, pałac, 2009 (Słąwomir Kulpa)*
126 ‒  Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa, 2010 (Beata 

Badura)*
127 ‒  Chełm Śląski, kościół pw. Trójcy Przenajświęt-

szej, 2010 (Jarosław Święcicki)*
128 ‒  Oświęcim, kościół pw. Matki Bożej Wspomo-

żenia Wiernych, 2009 (Ilona Smajek)
129 ‒  Ćwiklice, kościół p.w. św. Marcina, 2010 (Bar-

bara Gołąb)*
130 ‒  Pszczyna, kompleks zamkowy, 2010 (Jacek 

Czuszkiewicz)*
131 ‒  Bielsko-Biała, stan. 17, ul. Pankiewicza/Kręta, 

2009 (Sławomir Dryja)*
132 ‒  Bielsko-Biała, stan. 17, ul. Wzgórze/Orkana, 

2009 (Radosław Czerniak)*
133 ‒  Bielsko-Biała, stan. 17, ul. Wzgórze, 2010 (Bo-

gusław Chorąży)
134 ‒  Skoczów, stan. 9, ul. Kościelna, 2009‒2010 

(Wiesław Kuś)
135 ‒  Gumna, stan. 50, osada neolityczna, 2009‒2010 

(Krzysztof Mazur)*
136 ‒  Cieszyn, stan. 1, Góra Zamkowa, 2009 (Wie-

sław Kuś)
137 ‒  Chotěbuz-Podobora, hradisko, 2009–2010 

(Pavel Kouřil)*
138 ‒  Návsí, kanalizace, 2010 (Peter Kováčik)*
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Obr. 1. Studénka – „Záhumení”. Lokalizace výzkumu. Měřítko 1 : 25 000

Vratislav Janák, Aleš Knápek, Kateřina Papáková

ZÁChRANNÝ A ZJiŠŤOVACÍ VÝZKUM NA SÍDLiŠTi 
Ve STUDéNCe, OKReS NOVÝ JiČÍN

1. Úvod
Již v roce 2007 se na lokalitě Studénka 

– „Záhumení” na základě nálezu Ši a zlom-
ků keramiky při výsadbě stromků uskuteč-
nila drobná sondáž, při které byl odkryt 
a prozkoumán zahloubený objekt 1/2007 
kruhovitého půdorysu, patřící ii. stupni 
LNK1. Majitel p. Bartoš, pak posečkal s 
další výsadbou až do jara 2010, takže zde 
mohl proběhnout záchranný/zjišťovací vý-
zkum v rámci projektu Studentské grantové 

soutěže Slezské univerzity v Opavě (SGS 
SU) č. 9/2010 „Archeologický výzkum zá-
padní části Oderské brány”, jako společná 
akce Slezské univerzity (SU), Muzea No-
vojičínska (MNJ) a Archaie Olomouc, o.p.s.

2.  Poloha lokality a geomorfologický popis
Lokalita se nachází na okraji intravilánu 

městečka Studénky, leží na levém břehu 
Odry, na terénní vlně pozvolna se svažující 
od jihu k severu ke Studénskému potoku 
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(obr. 1). Dnešní koryto řeky se nachází asi 
2 km, hranice nivy asi 500 m ve směru na 
jihovýchod. Podloží v prostoru lokality 
a bližším okolí tvoří sprašová hlína, ulože-
ná na pleistocénních vrstvách, ale místy se 
vyskytují také čočky glacifluviálních štěrků. 
Niva Odry a údolí jejích přítoků (např. Stu-
dénský potok) je zaplněna fluviálními pís-
čitohlinitými sedimenty. V důsledku různých 
novodobých zásahů se zbytky sídliště, jen 
málo narušené mělkým melioračním výko-
pem, dochovaly zřejmě pouze na části par-
cely p. Bartoše, která je v současnosti za-
travněná a slouží jako sad a pastvina. 

3. Sondy a objekty
Na lokalitě bylo v r. 2010 ve směru od 

severu k jihu položeno celkem 22 sond s 
šířkou většinou 1,5 m a o délce až 5 m, 
které byly podle potřeby dále rozšiřovány. 
Sondy S1, S2 a S3 při severním okraji par-
cely, u cesty, obsahovaly jen několik kusů 
Ši v povrchové vrstvě. V severní části son-
dy S3, narušené meliorací, se do podloží 
téměř neznatelně (5 cm) zahlubovala část 
rozrušeného amorfního objektu č. 1 (světlá 
výplň promísená ornicí). Okrajově sem za-
sáhla i recentní vrstva přepálené hlíny a váp-
na, která vyplňovala sondy S4 a S5. V 
sondě S6 se na podloží rýsovala část ob-
jektu č. 2 (zásobní jáma ?), kruhovitého 
půdorysu a hruškovitého profilu, s rozměry 
190 × 180 cm a maximální hloubkou 130 
cm. Výplň tvořila tmavá (černošedá) kom-
paktní vrstva, rozdělená na dva kontexty nad 
sebou, lehce odlišné barvou, ne však obsa-
hem, který tvořila keramika, štípaná kamen-
ná industrie (Ši), drobné zlomky mazanice 
a uhlíků. Sondy S7 a S8 neposkytly nic. 
Sonda S9 byla položena ve směru východ 
– západ, kolmo k předchozím sondám, ori-
entovaným severojižně. Na podloží se v ní 
rýsovala část objektu č. 3 (okraj hliníku ?), 
nepravidelného tvaru, mísovitě zahloubené-
ho, se dvěma prohlubeninami při okraji. 
Měla rozměry 150 × 200 × 82 cm, světlou 
výplň a obsahovala malý soubor keramiky. 
V sondě S10 byl zachycen drobný, mělký 

objekt č. 4, nepravidelného tvaru (rozměry 
75 × 95 × 15 cm), který lze interpretovat jako 
přirozenou terénní depresi. Sonda S11 byla 
opět orientována ve směru východ – západ, 
aby se vyhnula drenáži někdejší meliorace. 
Byly v ní zachyceny objekty č. 5 a č. 6, 
objekt č. 5 měl nepravidelný tvar, mísovitě 
zahloubený s nerovným dnem (tmavá kom-
paktní výplň; rozměry 265 × 210 × 90 cm), 
nejspíše šlo o hliník. Kromě fragmentů ke-
ramiky a Ši v ní byla nalezena keramická 
závažíčka, kamenná zátěž rybářské sítě, 
sekerka i zrnotěrka, rozlomená na čtyři čás-
ti, z nichž jedna ležela již mimo objekt v 
blízkosti meliorační rýhy. Objekt č. 6 byl 
pravděpodobně opět hliník, nepravidelného 
tvaru a s nerovným dnem (rozměry 
343 × 280 × 80 cm; tmavá kompaktní výplň), 
přesahující do sondy S12. V sondě S12 se 
kromě toho objevil i objekt č. 7, opět ne-
pravidelného tvaru (s nevýraznou světle 
šedou výplní) a kůlová jamka K1. V západ-
ní části sondy S13 byla zachycena část ob-
jektu č. 8 (zásobní jáma ?), oválného pů-
dorysu, který se ve 30 cm od úrovně pod-
loží změnil na kruhovitý (rozměry 
160 × 60 × 70 cm; tmavá kompaktní výplň). 
Sondy S14 a S16 byly opět částečně naru-
šeny meliorační rýhou. V sondě S14 byl 
zachycen objekt č. 9, do podloží se nepa-
trně (max. 10 cm) zahlubující nevýrazná, 
nejspíše přirozená deprese (rozměry cca 
50 × 80 cm) mísovitého tvaru, vyplněná 
světlou hlínou, v sondách S15 a S16 neby-
ly zjištěny žádné objekty. Sonda S 17 byla 
položena těsně vedle sondy z roku 2007. 
Vyrýsoval se zde zhruba oválný objekt č.10 
(rozměry 160 × 180 × 60 cm; tmavá kom-
paktní výplň). Jižně od objektu byla zazna-
menána kůlová jamka K 2. V sondě S18 se 
na podloží objevovaly nepatrné přirozené 
deprese se světle šedou výplní a sporadic-
kými nálezy. V sondě S19 bylo získáno 
pouze několik kusů Ši, roztroušených  
v ornici. V sondě S20 byla odkryta polovi-
na zhruba kruhovitého (průměr 200 cm; 
tmavá kompaktní výplň) objektu č. 11, za-
hloubeného asi 10 cm do podloží, jen s chu-
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Obr. 2. Studénka – „Záhumení”. Závaží tkalcovského stavu: a–c; sekera z metabazitu typu Jizerské 
hory: d; keramika: e–w
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dými nálezy. V sondě S21 nebyl zachycen 
žádný objekt. V sondě S22 byla zachycena 
a prozkoumána část objektu č. 12. Šlo o mí-
sovitě zahloubenou jámu nejspíše kruhovi-
tého tvaru (rozměry 150 × 90 × 45 cm; tma-
vá kompaktní výplň), která obsahovala 
nepočetné nálezy keramiky a Ši.

Na okraji prozkoumané plochy byla ně-
jakou dobu po skončení výzkumu provede-
na kontrolní magnetometrie několika pro-
zkoumaných a zasypaných sond, příp. ob-
jektů. Výsledky magnetometrie a zaměření 
sond a objektů tzv. totální stanicí se shodo-
valy. Výše po svahu na výzkumem nedo-
tčeném zbytku pozemku p. Bartoše bylo 
zachyceno několik anomálií, které lze in-
terpretovat jako další řídce rozmístěné za-
hloubené objekty a snad také kůlové jamky. 
Náznak nějakého systému se však neobjevil. 
Překážkou byly i málo vhodné podmínky 
pro měření, pod zemí se zde nacházely čet-
né recentní kovové pozůstatky. Měření pro-
vedli dr. Mirosław Furmanek (Uniwersytet 
Wrocławski, instytut Archeologii) a mgr. 
Artur Rapiński (Wojewódzki Urząd Ochro-
ny Zabytków, Opole, člen projektového 
týmu). 

4. Nálezy
Následující text se týká jak nálezů, zís-

kaných z narušeného objektu 1/2007, tak 
nálezů z výzkumu v r. 2010. Podrobná ana-
lýza nálezů v širším geografickém kontex-
tu je obsažena v rozsáhlé studii, odevzdané 
do tisku2. 

Bylo získáno celkem 755 ks zlomků ke-
ramických nádob, většinou z výplně objek-
tů, z menší části z narušené vrstvy drnu 
a ornice. Všechny náležejí kultuře s lineár-
ní keramikou. Menší skupinu (301ks ) před-
stavuje jemná keramika z plavené hlíny, 
vypalovaná do různých odstínů šedé až ok-
rové barvy, na lomu střepů bývají patrné 
dočerna vypálené organické příměsi. Tato 
keramika je převážně tenkostěnná (obvyklá 
tloušťka střepu 4–6 mm). Morfologicky ur-
čitelné střepy pocházejí z globulárních tva-
rů, některé snad i z misek. Výjimečným 

nálezem je fragment z okraje a hrdla lah-
vovité nádobky (obr. 2s), snad z téže ná-
dobky ouško s vertikálním otvorem (obr. 
2t) a nízká nožka (z mísy na nožce?) (obr. 
2u). Větší skupinu (454 ks) tvoří hrubá ke-
ramika, ostřená pískem a vypálená většinou 
do různých odstínů hnědé a šedé barvy. 
Jedná se o silnostěnné fragmenty (tloušťka 
až 15 mm) větších nádob, převážně globu-
lárních, podle nálezů uch také puten. 

Ve skupině jemné keramiky bylo zdobe-
no rytím, příp. v kombinaci s „notovou 
značkou”, celkem 94 ks střepů. Úzké ryté 
linie, často zdvojené, bývají doplněny kru-
hovitými (obr. 2w), čočkovitými (obr. 2h) 
a nejčastěji oválnými (obr. 2g), příp. až 
nepravidelnými, „notovými” důlky, o veli-
kosti v průměru cca 5 mm. Vzácně se vy-
skytnou také velké (cca 10–12 mm v prů-
měru) výrazné kruhovité „noty” (obr. 2w). 
Podokrajový ornament je obvykle tvořen 
třemi (může jich být i méně) horizontálními 
liniemi, často přerušovanými třemi „noto-
vými” důlky nad sebou. Na výduti nachá-
zíme obvykle přímé šikmé linie, mnohdy 
zdvojené, výjimečně obloukovité jednodu-
ché či zdvojené linie, vše doplňováno „no-
tami”. Objeví se i ornament „sítě” s noto-
vými důlky na křížení linií. Výrazně jsou 
zastoupeny prvky „rozpadlého” či „degene-
rovaného” výzdobného stylu (obr. 2f, h, j–l)3. 
Zcela výjimečný je prozatím fragment ten-
kostěnné (3–4 mm) globulární nádobky, 
zdobené ve stylu hrubé keramiky (zátkovi-
tým výčnělkem s promáčklým vrcholem 
a kolkovým ornamentem) a lišící se od 
ostatní jemné keramiky i oxidačním výpa-
lem. 

Pro hrubou keramiku – zdobeno 43 ks 
– je rozhodující výzdoba plastickými vý-
čnělky. Objeví se zátkovité s promáčklým 
vrcholem, v nárysu kruhové (obr. 2n) či 
oválné (obr. 2o), výčnělky dvojitě rozekla-
né (obr. 2r) i menší výčnělky polokulovité 
či oválné. V jednom případě se na fragmen-
tu velké nádoby objevily pod okrajem dlou-
hé (cca 6 cm) vertikální lišty. Výčnělky jsou 
často doplněny liniemi nehtových vrypů či 
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prstových důlků a stisků (výjimečně jde  
o důlky kolkové) pod okrajem nebo na vý-
duti nádob, kde nejčastěji krokvicovitě spo-
jují plastické prvky (obr. 2m–o). Do skupi-
ny hrubé keramiky náležejí i takřka všech-
na jednoduchá obloukovitá ucha, s vertikál-
ním otvorem (8 ks), nepochybně alespoň 
zčásti z puten.

Pro datování sídliště je rozhodující na 
jedné straně silné zastoupení tzv. rozpadlé-
ho či degenerovaného stylu, na druhé stra-
ně nepřítomnost šáreckých či želiezovských 
prvků. Tyto dva momenty datují sídliště do 
mladší části středního stupně této kultury, 
tedy do fáze LnK iib podle aktuální mo-
ravské periodizace, kterou lze předběžně 
použít i v našem případě4. 

Z dalších keramických nálezů lze přede-
vším uvést 3 celá závažíčka tkalcovského 
stavu (obr. 2a–c) a zlomek nedokončeného 
čtvrtého. Jejich tvar je hruškovitý až ovál-
ný, k hornímu konci, kde jsou propíchnuta, 
se zužují. Posledním drobným keramickým 
předmětem je polovina navrtané destičky ze 
střepu, v podobě nejspíše čtyřúhelníku se 
zaoblenými rohy.

Na lokalitě bylo získáno celkem 105 ks 
štípané industrie (Ši) (obr. 3), typicky drob-
notvaré (jediná čepelka, s odlomenou bazí 
i terminálem, má délku 7 cm, ještě dvě 
dosahují délky 6 cm, ostatní jsou kratší). 
19 ks (18,1%) představují v souboru nástro-
je, především retušované čepelky a úštěpo-
vá i čepelová škrabadla, výjimečně – po 1 
ks – se objevuje vyčnělý vrták, hrot, drasadlo 
na úštěpu a technická čepelka, sekundárně 
přepracovaná na vrub. Ty doplňují neretu-
šované čepele a jejich zlomky (30 ks, 
28,6%), úlomky těžených jader (2 ks, 1,9%) 
a zbytek, 54 ks (51,4%) Ši, tvoří neretušo-
vané úštěpy a odpad. 34 ks (32,4%) nese 
zbytky kůry. Celkem 7 ks Ši (čepelky i ná-
stroje) má „srpový” lesk. Většina Ši pochá-
zí z objektů, menší část z narušené vrstvy 
drnu a ornice. Z hlediska suroviny napros-
to převažují silicity krakovsko-čenstochov-
ské jury (SKČJ) (90 ks, t.j. 85,7 %), pokud 
možno pozorovat, variety A, jen okrajově 

(9 ks, t.j. 8, 6%) jsou zastoupeny eratické 
silicity z glacigenních sedimentů (SGS), 
zcela výjimečný je jeden artefakt (0,9 %) 
z bašského rohovce, posledních 5 ks (4,8%) 
nelze spolehlivě určit pro přepálení. Na 34 
ks (cca 32,4%) lze pozorovat stopy drsné 
kůry. 

Nápadným jevem je v souboru extrémně 
vysoké zastoupení SKČJ, ve srovnatelných 
souborech ze sídlišť LnK v českém i pol-
ském Slezsku a na Moravě asi vůbec nej-
vyšší5, který sem byl dopravován ze vzdá-
lenosti cca 150 km, a naopak velmi nízké 
zastoupení SGS, ačkoli lokalita leží v při-
rozené oblasti jejich výskytu. Důležitý je 
rovněž poznatek, že podle procentního po-
dílu základních morfologických skupin Ši 
i dalších znaků lze lokalitu LnK ve Studén-
ce – „Záhumení” klasifikovat jako sekun-
dární zpracovatelské sídliště6.

Z další kamenné industrie možno uvést 
drobnou kopytovitou sekerku se zaobleným 
týlem, tvar v kultuře s LnK běžný (obr. 2d). 
Podle posouzení pod polarizačním mikro-
skopem i rozborem chemického složení, 
provedeného na elektronovém mikroanaly-
zátoru CAMeCA SX100, je vyrobena z me-
tabazitu typu Jizerské hory. Ten je v Oder-
ské bráně podobně jako SKČJ dalekým 
importem (cca 230–240 km). Pozoruhodným 
a řídkým nálezem je rovněž fragment ka-
menné zátěže rybářské sítě s bočními vruby, 
vyrobené z drobového oblázku. Dále byla 
získána velká pískovcová těrka, rozbitá ve 
čtyři části, a 9 úštěpů z kulmských drob 
a 1 úštěp z jemnozrnného kulmského sle-
pence, snad odpad při výrobě mlýnků. Za 
determinaci štípané i další kamenné indus-
trie děkují autoři prof. RNDr. A. Přichysta-
lovi, CSc., DSc.

5.  Závěr
Sídliště v „Záhumení” není na levobřeží 

Odry zcela osamoceno. Ve směru na seve-
rovýchod je od něj asi 3 km vzdáleno síd-
liště k. s LnK u Bravantic7 a opačným 
směrem, cca 9 km na jihozápad, se nalézá 
sídliště k. s LnK u hladkých Životic8. Po-
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Obr. 3. Studénka – „Záhumení”. Kamenná štípaná industrie: a–f

slední bezpečně známé sídliště této kultury 
bylo někde na katastru Suchdolu n. O.9, ale 
jeho přesnější lokalizace dnes již není mož-
ná. Podle výsledků starých, moderně neve-
rifikovaných sběrů, připadá prozatím v 
úvahu jedině neolitická lokalita u někdejší 
samoty „Šenkovy domy” (dnes „hospůd-
ka”)10. Tato lokalita leží na katastrálním 
rozhraní Suchdolu a Mankovic, cca 7,7 km 
na severozápad od životického sídliště. 

Na části sídliště u Bravantic, zachycené 
stavbou dálnice D 47, provedl záchranný 
výzkum Národní památkový ústav v r. 2006. 
Kromě sídlištních jam zde bylo zcela nebo 
zčásti prozkoumáno i šest půdorysů typic-
kých pětiřadých kůlových domů. Podle zís-

kaných nálezů a planografie objektů datuje 
autorka výzkumu sídliště do fáze LnK iib 
a přisuzuje mu jen krátké trvání11. Totéž lze 
říci o našem sídlišti v „Záhumení”. Sídliš-
tě v hladkých Životicích je prozatím známo 
pouze ze sběrů, podle nálezů keramiky, Bi 
i Ši je lze datovat do středního (ii.) stupně 
LnK. Stejně staré by mohlo být i sídliště 
u Suchdolu n. O., odkud R. Tichý konsta-
toval výzdobu rytými liniemi a notovými 
značkami12. 

Pro bravantické sídliště je, podobně jako 
pro studénské, příznačné enormně vysoké 
zastoupení SKČJ (297 ks, 81%), doprová-
zené jen nízkým zastoupením SGS (52 ks, 
14%) v poměrně velkém souboru 369 ks 
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ŠI13. Sídliště u Studénky i u Bravantic lze 
na základě dosavadních poznatků, opírají-
cích se o početně relevantní soubory nálezů 
keramiky, časově omezit na fázi LnK iib, 
tedy mladší část středního stupně LnK,  
v němž přísun SKČJ ve směru na Moravu 
kulminoval; ve iii. stupni je patrná tenden-
ce k dosti výraznému poklesu14. Také ze 
sídliště u hl. Životic pochází mj. polovina 
konkrece, jádro se zbytky kůry a další ar-
tefakty nejspíše z SKČJ. 

Podle dosavadních poznatků vytvářejí 
sídliště řetězec, orientovaný v zásadě podle 
toku Odry, na údolí řeky se však přímo 
neváží, jejich obvyklá vzdálenost od dneš-
ního toku je 2–3 km. Byla zakládána nad 
drobnými vodotečemi, obvykle krátkými 
pravobřežními přítoky Odry (Bravantice – 
soutok Setiny a Bílovky; Studénka – Stu-
dénský potok; Životice – husí potok) a šlo 
o stálé osady, na svých přítocích osamoce-

né. Vnukají dojem nástupních osad, z nichž 
se příp. osídlení již nerozvinulo. 

Shrneme-li to, prozatím se zdá, že 
máme co dělat s epizodickým osídlením, 
účelově založeným v souvislosti s trasou 
přísunu SKČJ po oderském levobřeží smě-
rem na dnešní Moravu (a možná i do 
Slezska) v době jeho kulminace ve fázi 
LnK iib; s jeho poklesem ve fázi LnK iii 
nejspíše zase zaniklo. Území pak zůstalo 
nadlouho pusté, řídké osady se tam znovu 
objevují až na sklonku vývoje lengyelské 
kultury. To souhlasí i s obecnou charak-
teristikou osidlovacího procesu v Oderské 
bráně, která počítá s osídlením ve srov-
nání s tradičními sídelními oblastmi  
v okolí řídkým, diskontinuitním, primárně 
nezemědělským, podle potřeby vznikají-
cím a zanikajícím zejména v souvislosti 
s průběhem komunikačních tras, získává-
ním surovin aj.15. 
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Vratislav Janák, Aleš Knápek, Kateřina Papáková

BADANiA RATOWNiCZe i ROZPOZNAWCZe NA OSADZie W STUDéNCe, 
POWiAT NOWOJiCZYńSKi

(Streszczenie)

Badania na stanowisku „Záhumení” w Studén-
ce (ryc. 1) przeprowadzono w kwietniu 2010 roku 
w ramach projektu Studencki Konkurs Grantów 
Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Jednakże już 
w roku 2007 archeolodzy Muzeum Nowojiczyń-
skiego przebadali tam naruszoną jamę kultury 
ceramiki wstęgowej rytej (KCWR). W roku 2010 
założono na stanowisku 22 sondaże i zbadano 
w nich 12 obiektów zagłębionych. Łącznie w la-
tach 2007–2010 pozyskano 755 ułamków naczyń 
ceramicznych. Ceramika grubościenna (416 frag-
mentów), zdobiona niekiedy występami plastycz-
nymi i liniami paznokciowych dołków czy dołków 
palcowych i odcisków, wyjątkowo stempli, po-
chodzi z form kulistych i z zasobowców (ryc. 
2m–r). Ceramikę cienkościenną (301 fragmentów), 
poza kilkoma wyjątkami również o formach ku-
listych, charakteryzuje zdobnictwo ryte i nutowe, 
znaczące jest również częste występowanie tzw. 
stylu schyłkowego czy zdegenerowanego oraz 
absencja elementów szareckich czy żeliezowskich 
(ryc. 2e–l, s–w). Datuje to osadę na fazę iib 
KCWR. Znaleziono także cztery ceramiczne cię-
żarki tkackie (ryc. 2a–c) i fragment przewierconej 
skorupy. W zbiorze 105 fragmentów wyrobów 
krzemiennych (ryc. 3) 18,1% stanowią narzędzia, 
28,6% wióry i ich fragmenty, 1,9% fragmenty 
rdzeni preparowanych a 51,4% nieretuszowane 
odłupki oraz odpady. Zauważono resztki kory 
w 32,4% inwentarza krzemiennego. Wśród su-
rowców 85,7% stanowią krzemienie jury krakow-
sko-częstochowskiej, odmiany A; 8,6% krzemie-
nie narzutowe z osadów glacjalnych; 0,9% rogo-

wiec typu Baška; 4,8% jest nieokreślone 
z powodu przepalenia. Skład głównych grup 
morfologicznych m.in. inwentarza krzemiennego 
i używanego surowca klasyfikuje stanowisko jako 
osadę pracownianą. Pozyskano również siekierkę 
w kształcie kopyta szewskiego z metabazytu typu 
Jizerské hory (ryc. 2d) i fragment ciężarka sieci 
rybackiej. Osada w Studénce jest współczesna 
kilku stanowiskom zorientowanym wzdłuż lewe-
go brzegu Odry, które jednakże występują zawsze 
pojedynczo nad małym ciekiem wodnym 2–3 km 
od dzisiejszego cieku i sprawiającym wrażenie 
wstępnych osad mikroregionu, który się dalej nie 
rozwijał. Spośród nich zbadano w roku 2006 część 
osady w Bravanticach, oddalonej od osady w Stu-
dénce o około 3 km na północny wschód, podob-
nie datowanej (KCWR iib) i z podobnie wysokim 
udziałem krzemienia jurajskiego wśród inwenta-
rza (81% z 369 fragmentów). W przeciwnym 
kierunku znajduje się oddalona o około 9 km 
osada koło miejscowości hladké Životice (KCWR 
ii?), skąd pochodzi m.in. połowa konkrecji i rdzeń 
z resztkami kory z krzemienia jurajskiego. Udział 
krzemienia jurajskiego w Studénce i Bravanticach 
jest najwyższy wśród porównywalnych inwenta-
rzy na Morawach i na Śląsku i wskazuje, że 
prawdopodobnie mamy do czynienia z pozosta-
łością mikroregionu, który powstał na niezasie-
dlonej peryferii i funkcjonował epizodycznie 
w związku z kulminacją eksportu krzemienia 
jurajskiego na Morawy i na Śląsk w fazie iib 
KCWR, a wraz z jego wyraźnym zmniejszeniem 
w następnej fazie KCWR iii znowu zanikł.
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Vratislav Janák, Aleš Knápek, Kateřina Papáková

NOT- UND FORSChUNGSGRABUNGeN AUF DeR SieDLUNG iN STUDéNKA, 
BeZiRK NOVÝ JiČÍN

(Zusammenfassung)

Die Forschungen auf dem Fundplatz Studénka 
– „Záhumení” (Abb. 1) fanden im April 2010 im 
Rahmen des Projekts Studenten-Zuschusswettbe-
werb der Schlesischen Universität in Opava statt. 
Jedoch bereits im Jahre 2007 haben hier die Ar-
chäologen des Museums in Nový Jičín eine ge-
störte Grube der Linienbandkeramik (LBK) er-
forscht. im Jahre 2010 wurden auf dem Fundplatz 
22 Sondagen angelegt und darin 12 vertiefte Ob-
jekte untersucht. in den Jahren 2007–2010 konnten 
insgesamt 755 Bruchstücke der keramischen Ge-
fäße geborgen werden. Die grobwandige Keramik 
(416 St.), manchmal mit plastischen Aufsätzen und 
Linien von Nagelstichen und von Fingerdellen oder 
–Abdrücken, ausnahmsweise von Stempeln, stammt 
von Kugelbodenformen und Vorratsgefäßen (But-
ten) (Abb. 2m–r). Die dünnwandige Keramik (301 
St.), außer einigen Ausnahmen auch von kugeliger 
Form, trägt manchmal Ritz- und Notenverzierung, 
charakteristisch sind für sie der reichlich vorkom-
mende sog. ausklingende oder degenerierte Stil 
sowie Fehlen von Šárka- und Želiezovce-elementen 
(Abb. 2e–l, s–w). Sie datieren die Siedlung in die 
Phase iib LBK. es wurden auch vier tönerne Web-
gewichte (Abb. 2a–c) und ein Fragment eines 
durchbohrten Scherbens gefunden. in der Samm-
lung von 105 Fragmenten der steinernen Spaltin-
dustrie (Abb. 3) bilden 18,1% Geräte, 28,6% Klin-
gen und deren Fragmente, 1,9% Fragmente präpa-
rierter Kerne und 51,4% unretuschierte Abschläge 
oder Abfall. 32,4% des Silexinventars weisen 
Kortexreste auf. im Rohstoff sind 85,7% Feuerstein 
vom Krakau-Tschenstochauer Jura, Variante A, 
8,6% sind Moränenfeuerstein aus Glazialsedimen-
ten, 0,9% bildet hornstein vom Typ Baška, 4,8% 

sind wegen Durchbrennen unbestimmbar. Der Be-
stand von morphologischen hauptgruppen in der 
Feuersteinindustrie und andere Rohstoffe lassen 
den Fundplatz als eine Verarbeitungssiedlung deu-
ten. es konnten auch ein Schuhleistenbeil aus 
Metabasit des Typs Jizerské hory (Abb. 2d), ein 
Fragment eines Fischernetzgewichts u.a. geborgen 
werden. Die Siedlung in Studénka ist gleichzeitig 
einigen Fundplätzen, die entlang am linken Ode-
rufer angeordnet sind, die jedoch immer separat 
an einem kleinen Wasserlauf 2–3 km vom heutigen 
Gewässer entfernt liegen und einen eindruck von 
vorläufigen Siedlungen der Mikroregion machen, 
wobei die letztere sich weiter nicht entfaltet hat. 
Unter ihnen wurde 2006 teilweise die Siedlung in 
Bravantice untersucht, die von der Siedlung in 
Studénka etwa 3 km nordöstlich liegt und ähnlich 
datiert wird (LBK iib) und einen annähernd hohen 
Anteil des Feuersteins von der Jura im inventar 
aufweist (81% von 369 St.). in der gegenüber lie-
genden Richtung gibt es eine etwa 9 km entfern-
te Siedlung bei dem Ort hladké Životice (LBK ii 
?), woher eine halbe Konkretion und ein Kern mit 
Kortexresten von Jura-Silex stammen. Der Anteil 
vom Feuerstein aus dem Krakau-Tschenstochauer 
Jura ist in den vergleichbaren inventaren in Mäh-
ren und Schlesien am höchsten und weist darauf 
hin, dass wir es wahrscheinlich mit einem Überrest 
einer Mikroregion zu tun haben, die in einem un-
besiedelten Randgebiet entstanden war und zeit-
weise mit dem Aufschwung der Ausfuhr des Jura-
Feuersteins nach Mähren und Schlesien in der 
Stufe iib LBK bestanden hatte und mit deren 
deutlicher Abnahme in der nächstfolgenden Phase 
der LBK wieder verschwand.
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SPRAWOZDANie Z BADAń RATOWNiCZYCh  
NA STANOWiSKU 27 W NAMYSŁOWie,  

WOJeWÓDZTWO OPOLSKie

Stanowisko 27, cmentarzysko ze schyłku 
epoki brązu i początku okresu halsztackie-
go, znane jest od połowy XiX wieku. Na-
leży do grupy górnośląsko-małopolskiej 
kultury łużyckiej. Znajduje się po północnej 
stronie szosy prowadzącej z Namysłowa do 
Kluczborka, we wschodniej części Namy-
słowa (ryc. 1). Sąsiaduje z dwoma innymi 
stanowiskami tej samej kultury (stanowiska 
26 i 58). Badania ratownicze od maja do 
lipca 2009 roku prowadziła dr Magdalena 

Przysiężna-Pizarska z Zakładu Archeologii 
instytutu historii Uniwersytetu Opolskiego.

Wykopy usytuowano na ulicach Malino-
wej i Akacjowej, na terenie przewidzianym 
pod budowę drogi. Prace rozpoczęto od 
oczyszczenia odsłoniętej powierzchni, po-
przecinanej licznymi, wcześniejszymi wko-
pami pod instalacje gazową, kanalizacyjną 
i elektryczną. Zniszczenia te zdecydowanie 
utrudniały badania archeologiczne i później-
szą interpretację. Przebadano łącznie 210 

Ryc. 1. Namysłów. Lokalizacja stanowiska 27. Skala 1 : 25 000
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Ryc. 3. Namysłów, stanowisko 27. Obiekt 17

Ryc. 2. Namysłów, stanowisko 27. Obiekt 33
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obiektów: 10 grobów ciałopalnych, 137 
obiektów osadniczych (jamy, dołki posłu-
powe) i 63 obiekty o nieokreślonej funkcji. 
Po usunięciu warstwy humusu na tle jasno-
żółtobrązowawego, drobnoziarnistego piasku 
ukazały się owalne i czworokątne zarysy 
jam o zabarwieniu szarobrunatnym i ciem-
noszarobrązowym. Większość z nich zale-
gała na głębokości od 0,4 do 1 m, natomiast 
w kilku przypadkach obiekty zlokalizowano 
na głębokości 0,6 do 1,2 m.

Groby pojawiły się nie pod brukiem ka-
miennym, jak to było podczas poprzednich 
badań1, lecz zarysowywały się pod warstwą 
humusu na głębokości 0,4–0,55 m. W jed-
nym przypadku, w obiekcie 33 (ryc. 2), na 
ulicy Malinowej odkryto prostokątną obsta-
wę kamienną w kształcie skrzyni z kamie-
ni polnych, usytuowaną na osi północ–po-
łudnie, z nieznacznym odchyleniem na 
zachód. Wewnątrz obstawy znajdowały się 
naczynia – dwie urny z prochami, czarka, 
garnek, misa. W urnach znaleziono spalone 
kości ludzkie zmieszane z brązowym pia-
skiem. Natomiast w grobach 17 (ryc. 3), 19 
i 39 natrafiono jedynie na misy i kubeczki2, 
a spalone kości były rozsypane w warstwie 
piasku, dookoła naczyń.

W trzech grobach znaleziono zniszczone 
przez wkopy naczynia. W jednym z nich 
dało się wypreparować i wyeksplorować 
naczynia w całości. Pozostałe zawierały 
luźno rozsypane pojedyncze fragmenty na-
czyń, kamienie i kości.

Obiekty osadnicze i inne, o nieokreślonej 
funkcji, koncentrowały się głównie w miej-
scu, gdzie zbiegały się ulice Malinowa 

i Akacjowa ze Słonecznikową. Zaznaczały 
się na powierzchni kształtami zbliżonymi 
do elips i okręgów oraz szarobrunatnym 
zabarwieniem. Jamy miały wymiary od 1 
do 1,3 m, a dołki posłupowe od 0,3 do 0,5 m. 
W przekrojach pionowych były niecko- 
wate, sięgały głębokości 0,4‒1,5 m. U zbie-
gu Malinowej i Słonecznikowej, w obiek-
tach 205–210 na głębokości 1,5 m pojawi-
ła się woda. Wypełniska jam nie były jed-
norodne. Tworzył je ciemnobrunatny piasek 
zmieszany niejednokrotnie ze spalenizną, 
węglami drzewnymi oraz szarobrunatną 
i brązową gliną. Zawartość kulturową sta-
nowiły fragmenty ceramiki, polepy i węgli 
drzewnych.

Podczas badań na ulicy Akacjowej od-
kryto jeden obiekt, który wzbudził duże 
zainteresowanie ze względu na rozmiary 
(5 × 4 m) i zawartość. Czarnobrunatne wy-
pełnisko zawierało 250 fragmentów cera-
miki. Prawdopodobnie jest to relikt chaty.

Na stanowisku 27 znaleziono: na ul. 
Akacjowej 3888 fragmentów ceramiki, 145 
grudek polepy, 540 żużli, 157 kawałków 
węgli drzewnych, a na ul. Malinowej 3631 
fragmentów ceramiki, 154 grudki polepy, 
110 żużli, 79 kawałków węgli drzewnych. 
Osada, która była użytkowana przez ludność 
kultury łużyckiej datowana jest na V okres 
epoki brązu i okres halsztacki C3.

W wyniku badań udało się ustalić gra-
nice stanowiska, zasięg występowania gro-
bów i współwystępujących z nimi obiektów 
osadniczych. Ruchomy materiał zabytkowy 
został przekazany Opolskiemu Wojewódz-
kiemu Konserwatorowi Zabytków.

PRZYPiSY

1 K. M a c e w i c z, G. M o l e n d a, K. S p y c h a ł a, Ratownicze badania wykopaliskowe na cmenta-
rzysku kultury łużyckiej w Namysłowie, woj. opolskie, w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku 
i ziemiach pogranicznych w 1993 roku, red. e. T o m c z a k, Katowice 1997, s. 40‒43; K. M a c e w i c z, 
G. M o l e n d a, K. S p y c h a ł a, Sprawozdanie z wykopalisk ratowniczych na cmentarzysku ciałopalnym 
kultury łużyckiej w Namysłowie, woj. opolskie, w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach 
pogranicznych w 1994 roku, red. e. T o m c z a k, Katowice 1997, s. 40‒43.

2 W obiekcie 17 odkryto trzy misy i jedną czarkę, w obiekcie 19 wystąpiła jedna misa, a w obiekcie 
39 jedna misa i jeden kubeczek. 
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eiN BeRiChT VON DeN NOTGRABUNGeN AUF DeM FUNDPLATZ 27  
iN NAMYSŁÓW, WOiWODSChAFT OPOLe

(Zusammenfassung)

Magdalena Przysiężna-Pizarska, Tomasz Dziedzic

ZPRÁVA Ze ZÁChRANNéhO VÝZKUMU NA LOKALiTĚ 27 V NAMYSŁOWĚ, 
OPOLSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

Der Fundplatz 27 in Namysłów (Abb. 1) ist 
ein Brandgräberfeld der Lausitzer Kultur, in die 
ausgehende Bronzezeit und den Anfang der 
hallstattzeit datiert. es gehört der oberschle-
sisch-kleinpolnischen Gruppe der Lausitzer 
Kultur an. Bei den durch die Anstalt für Ar-
chäologie des instituts für Geschichte der Uni-
versität Opole durchgeführten Untersuchungen 
wurden insgesamt 210 Objekte freigelegt und 
erforscht: 10 Brandgräber, 137 Siedlungsobjek-
te (Gruben, Pfostengruben) und 63 Objekte von 
unbestimmbarer Funktion. Die Objekte meistens 

Lokalita 27 v Namysłowě (obr. 1) je žárovým 
pohřebištěm lužické kultury datovaným do pozd-
ní doby bronzové a počátku doby halštatské. 
Náleží hornoslezsko – malopolské skupině lu-
žické kultury. Během záchranného výzkumu 
vedeného Oddělením archeologie historického 
ústavu Opolské univerzity (Zakład Archeologii 
instytutu historii Uniwersytetu Opolskiego) bylo 
odkryto a prozkoumáno celkem 210 objektů: 10 
žárových hrobů, 137 sídlištních objektů (jámy, 
kůlové jamky) a 63 objektů s neurčenou funkcí. 

ovaler und rechteckiger Formen wurden in hö-
hen von 0,4 bis 1 m am hellbraunen, feinkör-
nigen Sand freigelegt. in drei Gräbern wurden 
zerstörte Gefäße gefunden (Abb. 3), nur in 
einem konnte ein ganzes Gefäß geborgen wer-
den (Abb. 2). insgesamt konnten in der Akacjo-
wa-Straße 3888 Keramikfragmente, 145 Lehm-
bewurfbrocken, 540 Schlackenstücke, 157 
holzkohlestücke, und in der Malinowa-Straße 
3631 Keramikfragmente, 154 Lehmbewurfbrok-
ken, 110 Schlackenstücke und 79 holzkohle-
stücke geborgen werden.

Objekty, většinou oválného nebo čtyřúhelného 
půdorysu, se nacházely v hloubce od 0,4 do 1,2 m, 
a vyrýsovaly se na pozadí světle žlutohnědého 
písku. Ve třech hrobech byly nalezeny rozbité 
nádoby (obr. 3), pouze z jednoho hrobu se po-
dařilo vyzvednout celou nádobu (obr. 2). Celkem 
bylo získáno na ul. Akacjowé 3888 fragmentů 
keramiky, 145 hrudek mazanice, 540 ks strusky, 
157 kousků dřevěných uhlíků a na ul. Malinowé 
3631 fragment keramiky, 154 hrudky mazanice, 
110 ks strusky, 79 kousků uhlíků.
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SPRAWOZDANie Z BADAń RATOWNiCZYCh NA 
OSADZie KULTURY ŁUŻYCKieJ (STANOWiSKO 58) 

W NAMYSŁOWie, WOJeWÓDZTWO OPOLSKie

Stanowisko 58 (osada datowana na schy-
łek epoki brązu i początek okresu halsz-
tackiego), znane jest od połowy XiX wie-
ku. Wiąże się je z grupą górnośląsko-ma-
łopolską kultury łużyckiej. Znajduje się po 
północnej stronie szosy Namysłów–Klucz-
bork, we wschodniej części Namysłowa 
(ryc. 1). Sąsiaduje z dwoma innymi stano-
wiskami tej samej kultury, a mianowicie 
stanowiskiem 26 (osada) i stanowiskiem 
27 (cmentarzysko).

Badania ratownicze w związku z budową 
dróg na osiedlu 1 Maja prowadziła dr Mag-
dalena Przysiężna-Pizarska z Zakładu Arche-
ologii instytutu historii Uniwersytetu Opol-
skiego. Rozpoczęto je w połowie czerwca 
2009 roku od oczyszczenia odsłoniętej po-
wierzchni na ulicach Jaśminowej, Różanej 
oraz Słonecznikowej. Duża przestrzeń zosta-
ła zniszczona przy okazji kopania studzienek 
oraz prowadzenia instalacji gazowej i elek-
trycznej. Po usunięciu warstwy humusu, na 

Ryc. 1. Namysłów. Lokalizacja stanowiska 58. Skala 1 : 25 000
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Ryc. 2. Namysłów, stanowisko 58. Obiekt 125

Ryc. 3. Namysłów, stanowisko 58. Obiekt 137
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tle jasnożółtobrązowawego, drobnoziarniste-
go piasku zarysowały się obiekty o kształtach 
nieregularnych. W związku z ogromnymi 
zniszczeniami większość z nich była poprze-
cinana i zniszczona wkopami, co utrudniało 
eksplorację, dokumentację i interpretację. Na 
osadzie odkryto różnego typu jamy, paleniska, 
dołki posłupowe i chaty. Łącznie zbadano 
147 obiektów (ryc. 2, 3). Udało się określić 
prawdopodobny zasięg osady i koncentrację 
obiektów. Większość z nich zalegała na głę-
bokości od 0,4 do 1 m, kilka natomiast na 
głębokościach od 0,6 do 1,2 m oraz ponad 
2 m (chaty).

Zbadane obiekty można podzielić na kil-
ka kategorii. Pierwszą stanowią jamy wypeł-
nione ciemnobrunatnymi i brązowymi war-
stwami drobnoziarnistego piasku, zawierają-
ce wiele fragmentów ceramiki (obiekty 30, 
80, 81). Średnia ich głębokość sięga 1 m. 
Wyróżniono jamy zasobowe i odpadowe, 
które w przekroju pionowym miały kształt 
zbliżony do niecki, z lekko rozchylonymi 
końcami w części spągowej.

Druga kategoria to paleniska z niejed-
nolitymi wypełniskami. ich zarysy uchwy-
cono na tle jasnożółtego piasku jako ciem-
ne, szarobrunatne zabarwienia ze śladami 
węgli drzewnych. W części spągowej za-
wierały spaleniznę i węgle drzewne. Głę-
bokość ich wynosiła 0,6–0,8 m.

Trzecią kategorię tworzą niewielkich 
rozmiarów dołki posłupowe, z małą ilością 

materiału zabytkowego, sięgające do głębo-
kości 0,3 m.

Ostatnia kategoria to chaty (obiekty 99 
i 100). Jedną z nich, niestety, odkryto czę-
ściowo, ponieważ znajdowała się daleko poza 
terenem objętym eksploracją i została znisz-
czona przez liczne wkopy. Jej wymiary wy-
nosiły 6 × 4 m, głębokość 1,83 m. W wypeł-
nisku znaleziono fragmenty naczyń kultury 
łużyckiej, kości zwierzęce i węgle drzewne.

Osobny rodzaj zbadanych obiektów to 
jamy, których warstwa składa się z mocno 
przesiąkniętego wodą piasku o zabarwieniu 
sinoniebieskim i brunatnoczarnym. Wyzna-
czają one granicę prawdopodobnie dawne-
go cieku wodnego, który znajdował się 
bliżej osad ludzkich niż dotychczas. Są 
zlokalizowane na ulicach Malinowej (sta-
nowisko 27) i Jaśminowej (stanowisko 58).

Podczas badań wydobyto na ul. Jaśmino-
wej 670 fragmentów ceramiki, 15 fragmentów 
polepy, 32 żużle, 7 kawałków węgli drzew-
nych, 25 kości zwierzęcych, na ul. Różanej 
3971 fragmentów ceramiki, 442 grudki pole-
py, 147 żużli, 34 węgle drzewne, 62 kości 
zwierzęce, a na ul. Słonecznikowej 610 frag-
mentów ceramiki, 4 bryłki polepy i 7 żużli.

Badania ratownicze na omawianej osadzie 
były kontynuacją prac prowadzonych m.in. 
na stanowiskach 26 i 27, które znajdują się 
obok1. Zakończono je w lipcu, a zabytki zo-
stały przekazane Opolskiemu Wojewódzkie-
mu Konserwatorowi Zabytków.

PRZYPiSY

1 K. M a c e w i c z, G. M o l e n d a, K. S p y c h a ł a, Ratownicze badania wykopaliskowe na cmen-
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eiN BeRiChT VON DeN NOTGRABUNGeN AUF DeR SieDLUNG DeR LAUSiTZeR 
KULTUR (FUNDPLATZ 58) iN NAMYSŁÓW, WOiWODSChAFT OPOLe

(Zusammenfassung)

Magdalena Przysiężna-Pizarska, Tomasz Dziedzic

ZPRÁVA Ze ZÁChRANNéhO VÝZKUMU SÍDLiŠTĚ LUŽiCKé KULTURY  
(LOKALiTA 58) V NAMYSŁOWĚ, OPOLSKé VOJVODSTVÍ 

Résumé

Der Fundplatz 58 in Namysłów ist eine Siedlung 
oberschlesisch-kleinpolnischen Gruppe der Lausitzer 
Kultur, in die ausgehende Bronzezeit und den Anfang 
der hallstattzeit datiert (Abb. 1). Die Untersuchun-
gen wurden durch die Anstalt für Archäologie des 
instituts für Geschichte der Universität Opole durch-
geführt. es konnten unterschiedliche Gruben, Pfos-
tengruben, zwei hütten und Feuerstellen freigelegt 
werden. insgesamt 147 Objekte (Abb. 2, 3). Die 
Objekte von unregelmäßigen Formen zeichneten sich 
vom hellbraunen, feinkörnigen Sand ab. Sie wurden 
in höhen von 0,4 bis 1 m lokalisiert. es konnte der 

Lokalita 58 v Namysłowě je sídlištěm horno-
slezsko-malopolské skupiny lužické kultury da-
tovanou do pozdní doby bronzové a počátku doby 
halštatské (obr. 1). Výzkum byl prováděn Oddě-
lením archeologie historického ústavu Opolské 
univerzity (Zakład Archeologii instytutu historii 
Uniwersytetu Opolskiego). Objeveny byly jámy 
různého druhu, kůlové jamky, 2 chaty a ohniště, 
celkem 147 objektů (obr. 2, 3). Objekty nepravi-
delného tvaru se vyrýsovaly na pozadí světle 
hnědého jemně zrnitého písku. Byly lokalizovány 

wahrscheinliche Umfang der Siedlung der Lausitzer 
Kultur und die Anhäufung von Siedlungsobjekten 
ermitteln.

Bei den Untersuchungen in der Jaśminowa-
Straße konnten 670 Keramikbruchstücke, 15 
Lehmbewurffragmente, 32 Schlackenstücke, 7 
holzkohlestücke, 25 Tierknochen, in der Różana-
Straße 3971 Keramikfragmente, 442 Lehmbewurf-
brocken, 147 Schlackenstücke, 34 holkohlen, 62 
Tierknochen, und in der Słonecznikowa-Straße 
610 Keramikfragmente, 4 Lehmbewurfbruchstücke 
und 7 Schlackenstücke geborgen werden.

v hloubce od 0, 4 do 1 m. Výzkum umožnil vy-
značit pravděpodobný rozsah osady lužické kul-
tury i koncentrace sídlištních objektů.

Během výzkumu bylo získáno na ul. Jaśmi-
nowé 670 zlomků keramiky, 15 fragmentů ma-
zanice, 32 ks strusky, 7 kousků uhlíků, 25 ks 
zvířecích kostí, na ul. Różané 3971 fragmentů 
keramiky, 442 hrudky mazanice, 147 ks strusky, 
34 uhlíky, 62 ks zvířecích kostí a na ul. Sło-
necznikowé 610 fragmentů keramiky, 4 zlomky 
mazanice a 7 ks strusky.
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Pavel Malík, Petr Neruda

ZÁChRANNÝ ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM  
V OPAVĚ-MALÝCh hOŠTiCÍCh

Záchranný archeologický výzkum byl 
vyvolán výstavbou administrativní budovy 
v areálu firmy Okrasná školka Daniel Ada-
metz v trati Na Komendurském (NPÚ Os-
trava, akce č. 43/09) (obr. 1). Výzkum pro-
vedl Odbor archeologie Národního památ-
kového ústavu Ostrava v květnu 2009.

Zkoumaná plocha byla strojně snížena 
lehce nad sprašové podloží, ve kterém se 
po ručním začištění vyrýsovaly zahloubené 
objekty. Takto prozkoumaný prostor činil 

cca 290 m² a celkem zde bylo zjištěno dva-
advacet zahloubených objektů. Ornice a pod- 
orniční vrstva ležící na podloží dosahovala 
v některých místech mocnosti až 0,7 m. To 
se projevilo na zahloubení objektů do pod-
loží. Ve sprašové hlíně se nacházely už jen 
víceméně báze pravěkých výkopů.

Za nejstarší objekty lze považovat sedm 
kůlových jam (s.j. 500, 501, 503, 505, 506, 
513, 519) o přibližně stejném rozměru a za-
hloubení (obr. 2). Většího průměru dosahuje 

Obr. 1. Opava-Malé hoštice. Lokalizace výzkumu. Měřítko 1 : 25 000
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pouze jáma s.j. 505. V kůlové jamce s.j. 503 
byl uprostřed výplně zaregistrován negativ 
po dřevěném kolíku. Určení jejich stáří je 
velice obtížné, jelikož neobsahovaly žádné 
nálezy umožňující dataci a ani nálezové okol-
nosti neukázaly možnost přesnějšího zařaze-
ní do jedné z pravěkých epoch nebo kultur. 
Dají se některé datovat pouze do období 
pravěku a to na základě charakteru výplní.

Další sporné kůlové jámy (s.j. 509 a 520) 
neobsahující nálezy by se daly dle charakteru 
výplně datačně zařadit až do období středově-
ku. Na rozdíl od předešlých jam jejich výplně 
obsahovaly více hnědé hlíny a byly méně uleh-
lé. Přesto se nedá vyloučit, že vznikly taktéž 
v některém z pravěkých časových horizontů.

Kůlová jamka s.j. 508 má středověký až 
novověký ráz a zahloubený objekt s.j. 514 
je již novověký. Jeho výplň obsahovala že-
lezný hřebík, dva malé novověké fragmen-
ty, jeden sekundárně deponovaný pravěký 
zlomek a jeden keramický fragment bez 
bližšího určení. 

Výkopy s.j. 502 a 512 jsou datovány do 
roku 1945, stejně jako související objekt 
511, který ale může být i starší. Jedná se 
o pěchotní vojenské zákopy orientované 
severovýchodně proti frontě, která se na jaře 

1945 blížila od Pustých Jakartic. Není ovšem 
jisté jestli byly vybudovány německými 
obránci nebo vojáky 4. ukrajinského frontu. 
V průběhu bojů mohly být využity oběma 
protivníky, neboť se zde fronta díky němec-
kým protiútokům několikrát přesouvala. 
Zákopy jsou poměrně úzké, na bocích mají 
schůdek kopaný do podloží. Dále byly při 
jejich koncích zjištěny malé negativy po 
kůlech, patrně pozůstatky po lehké nadzem-
ní konstrukci sloužící k zamaskování této 
pozorovací nebo střelecké pozice. Oba vý-
kopy jsou od sebe vzdáleny cca 5 m a v pro-
storu mezi nimi se vyskytuje lehce pozičně 
zasunutý nepravidelný výkop větších roz-
měrů s.j. 511. Ten mohl sloužit jako zákop 
pro menší vojenskou techniku. Obsahoval 
množství drobných úlomků plíšků, želez-
ných zlomků, fragmentů cihel, keramiky 
– od pravěku až po novověk – v  sekun-
dárním uložení, uhlíků, strusky a drobných 
fragmentů kostí bez bližšího určení. Ve 
výplni zákopů s.j. 502 a 512 bylo rovněž 
nalezeno několik malých zlomků středově-
ké a novověké keramiky, drobné fragmenty 
cihel a kostí, střepina z dělostřeleckého 
projektilu a značně zkorodovaná kulka malé 
ráže z ruční pěchotní zbraně.

0 10 m

Obr. 2. Opava-Malé hoštice. Situační plán – poloha objektů
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robílou patinou, pouze v místech recentních 
poškození prosvítá původní hnědá barva si-
licitu krakovské jury1. Bulbus a patka nejsou 
dochovány vlivem poškození hrany radlicí. 
intencionalitu nástroje potvrzuje charakter 
retuše, která vychází z ventrální strany a mo-
difikuje pouze dorzální plochu. Všechny 
negativy jsou stejně patinovány jako zbýva-
jící část artefaktu. Nejsou zde patrny stopy 
po pseudoretuších, které jsou charakteristic-
ké vyštípeninami do obou ploch a typické 
pro geofakty ve fluvioglaciálních sedimen-
tech.

Závěrem můžeme shrnout, že záchran-
ným archeologickým výzkumem byly na 
západním okraji obce Malé hoštice zjištěny 
stopy pravěkého osídlení. Byla zde zachy-
cena malá část sídliště, s torzem nadzemní 
kůlové stavby – domu. Podařilo se prozkou-
mat osm pravěkých, do podloží zahloube-
ných kůlových jam, čtyři kůlové jámy spor-
ného stáří, jeden novověký výkop a objek-
ty spojené s bojovými operacemi za 2. svět. 
války. Dle doprovodného keramického ma-
teriálu, nacházejícího se v částečně zkou-
mané sídlištní vrstvě (poškozené hlubokou 
orbou) ležící na podloží, nelze dostatečně 
průkazně určit stáří zkoumaného sídliště. 
Tyto aktivity můžeme rámcově datovat po-
dle charakteru kůlových jam do období 
pravěku. Drobné, málo početné nálezy ke-
ramiky z doby římské, středověku, novově-
ku a taktéž zbylé zahloubené objekty snad 
odlišného stáří, nelze více specifikovat a in-
terpretovat v rámci archeologicky zkouma-
ného celku. Stáří patinovaného artefaktu 
nelze stanovit ani na podkladě typologie ani 
stratigrafické situace. Bohužel za současné-
ho stavu nelze rozhodnout, zda se v těchto 
místech nacházela paleolitická lokalita či 
zda se jedná pouze o ojedinělý nález, pří-
padně přemístěný z jiné polohy. 

0 5 cm

Obr. 3. Opava-Malé hoštice. Paleolitické příčné 
drasadlo

Částečně byla též prozkoumána prokopá-
ním podorniční vrstva ležící na podloží, 
skrytá z plochy naleziště. Jednalo se o cca 
0,4 m mocný vzorek hlíny z úrovně ležící 
přímo na podloží. První nález je z roku 1945. 
Jednalo se o roztržený roznětkový zapalovač 
dělostřeleckého granátu, který byl pravděpo-
dobně použit při ostřelování pozic, již výše 
uvedených zákopů. Dále ornice obsahovala 
menší množství keramických fragmentů ná-
dob. Tyto nálezy byly opět velice drobného 
charakteru s obtížně určitelným stářím, a tak 
bylo možné pouze jejich rámcové zařazení 
do období pravěku, středověku a novověku. 
Tři fragmenty byly z jemně plavené hlíny 
šedého výpalu, charakteristické pro kvalitní 
keramiku doby římské. Zajímavým nálezem 
byl parabolicky vybroušený prachovec, prav-
děpodobně pravěký pomocný pracovní ná-
stroj. Chronologicky nejstarším předmětem 
je paleolitické, poněkud atypické, velice 
strmé příčné drasadlo (obr. 3). Je vyhotove-
no na úštěpu s částečnou kůrou, která se 
dochovala na obou laterálách. Negativy na 
povrchu artefaktu jsou pokryty silnou mod-

POZNÁMKY

1 Určení pod binokulární lupou s využitím vodní imerze.
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RATOWNiCZe BADANiA ARCheOLOGiCZNe W OPAWie-MALÝCh hOŠTiCACh,  
POWiAT OPAWSKi

(Streszczenie)

W trakcie ratowniczych badań archeologicz-
nych na zachodnim skraju Malých hoštic natra-
fiono na ślady osadnictwa pradziejowego (ryc. 
1). Uchwycono tu małą część osady z główną 
częścią naziemnej budowli słupowej – domu. 
Przebadano osiem pradziejowych, zagłębionych 
w podłoże jam słupowych, cztery jamy słupowe 
nieustalonego wieku, jeden wkop nowożytny oraz 
obiekty związane z operacjami bojowymi z okre-
su drugiej wojny światowej (ryc. 2). Na podsta-
wie materiału ceramicznego znajdującego się 
w częściowo przebadanej warstwie osadniczej 
(uszkodzonej przez głęboką orkę), zalegającej na 
calcu, nie można dokładnie ustalić wieku badanej 

osady. Na podstawie jam słupowych możemy ją 
datować ramowo na pradzieje. Drobnych, nielicz-
nych znalezisk ceramiki z okresu rzymskiego, 
średniowiecza, okresu nowożytnego, a także po-
zostałych zagłębionych obiektów zapewne różne-
go wieku nie da się lepiej sklasyfikować i zin-
terpretować. Dokładniejszy wiek paleolitycznego, 
spatynowanego artefaktu (ryc. 3) nie da się usta-
lić, ani na podstawie typologii, ani stratygrafii. 
Zebrany materiał nie pozwala niestety, na roz-
strzygnięcie, czy w tych miejscach znajdowało 
się stanowisko paleolityczne, czy chodzi o od-
osobnione znalezisko, przypadkowo przemiesz-
czone z innej okolicy. 

Pavel Malík, Petr Neruda

ARChäOLOGiSChe NOTGRABUNGeN iN OPAVA-MALé hOŠTiCe, BeZiRK OPAVA

(Zusammenfassung)

Bei einer archäologischen Notgrabung am west-
lichen Rand des Ortes Malý hoštice wurden Spu-
ren der vorgeschichtlichen Besiedlung erkannt 
(Abb. 1). es wurde hier ein kleiner Teil einer 
Siedlung mit dem hauptteil eines ebenerdigen 
Pfostenbaus – eines hauses erfasst. es konnten 
acht vorgeschichtliche in den Boden eingetiefte 
Pfostengruben, vier Pfostengruben zweifelhaften 
Alters, eine neuzeitliche Grube und mit den Kampf-
handlungen des Zweiten Weltkriegs verbundene 
Objekte ausgegraben werden (Abb. 2). Nach der 
Aussage des begleitenden keramischen Fundmate-
rials, das sich in der teilweise untersuchten (durch 
tiefes Pflügen gestörten), über dem sandigen Mut-
tergestein liegenden Siedlungsschicht befand, kann 
man das Alter der ausgegrabenen Siedlung nicht 

genug genau bestimmen. ihr Bestehen können wir 
allgemein nach dem Charakter der Pfostengruben 
in die Vorgeschichte datieren. Kleine, wenige Ke-
ramikfunde aus der römischen Zeit, dem Mittelal-
ter, der Neuzeit und auch übrige vertiefte Objekte 
wohl unterschiedlichen Alters kann man im Rahmen 
der archäologisch untersuchten Ganzheit nicht mehr 
spezifizieren und interpretieren. ein präziseres Al-
ter eines paläolithischen patinierten Artefakts (Abb. 
3) kann weder aufgrund der Typologie noch der 
stratigraphischen Lage bestimmt werden. Vom der-
zeitigen Zustand lässt sich nicht entscheiden, ob 
es sich an diesen Stellen ein paläolithischer Fund-
platz befand oder es handelt sich nur um einen 
vereinzelten Fund, zufälligerweise von einer ande-
ren Gegend verlagert.
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SPRAWOZDANie Z RATOWNiCZYCh BADAń  
WYKOPALiSKOWYCh NA GRODZiSKU GĄSZCZYK 
W MSTOWie-PODLeSiU, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

W związku z zagrożeniami wynikający-
mi z niekontrolowanej naturalnej ekspansji 
lasu oraz penetracji grodziska Gąszczyk 
w Mstowie-Podlesiu przez tzw. poszukiwa-
czy skarbów posługujących się wykrywa-
czami metalu, od 12 lipca do 6 sierpnia 
2010 roku przeprowadzono na grodzisku 
ratownicze badania archeologiczne. Udział 
w nich wzięli pracownicy Działu Archeolo-
gii Muzeum Częstochowskiego: mgr Maciej 
Kosiński, mgr Magdalena Wieczorek-Szmal 

oraz mgr Gerta Bielińska. W badaniach 
finansowanych przez Śląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków oraz Mu-
zeum Częstochowskie uczestniczyli studen-
ci instytutu historii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach pod opieką prof. dr. hab. 
Antoniego Barciaka.

Grodzisko (stanowisko 4) zlokalizowane 
jest na Wyżynie Częstochowskiej, na wzgó-
rzu (295,6 m n.p.m.) znajdującym się nad 
przełomowym odcinkiem rzeki Warty, na 

Ryc. 1. Mstów-Podlesie. Lokalizacja grodziska. Skala 1 : 25 000
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jej prawym brzegu, tuż obok wschodniej 
granicy Częstochowy (ryc. 1). Skalno-wy-
żynne grodzisko zajmuje powierzchnię ok. 
0,98 hektara, ma kształt zbliżony do niere-
gularnego czworokąta. Usytuowane jest na 
szczytowej platformie wyniosłego, skalistego 
cypla wysoczyzny. Platforma ta pochyla się 
w kierunku zachodnim, ku krańcowi cypla.

Grodzisko otoczone jest wałem kamien-
no-ziemnym. Przy jego budowie wykorzy-
stano naturalne ukształtowanie terenu. Pół-
nocną i zachodnią część pierścienia wału 
wzniesiono nad stromym zboczem. Od 
strony łatwo dostępnej, tj. od wschodu znaj-
duje się podwójny wał oraz sucha fosa.

Po raz pierwszy przeprowadził na gro-
dzisku prace archeologiczne w 1957 roku 
Adam Krauss – inspektor, rzeczoznawca 
zabytków archeologicznych na wojewódz-
twa katowickie, krakowskie i rzeszowskie. 
Wytyczył i wyeksplorował trzy niewielkie 
wykopy sondażowe na majdanie, pierwszy 
niedaleko jego centralnej partii, drugi i trze-
ci tuż przy wale, w północnej i wschodniej 
części obiektu1. W roku 1966 ówczesny 
dyrektor Muzeum w Częstochowie Włodzi-
mierz Błaszczyk założył wykop i o wymia-
rach 20 × 2 m w północno-wschodniej czę-
ści grodziska, przekopując od połowy ze-
wnętrzny (pierwszy) pierścień wałów, suchą 
fosę, drugi wał i fragment majdanu2. Obaj 
badacze natrafili na materiały datowane na 
wczesną epokę żelaza oraz wczesne średnio-
wiecze. Ponadto Włodzimierz Błaszczyk 
stwierdził istnienie trzech faz użytkowania 

warowni – pierwszą łużycką i dwie wcze-
snośredniowieczne. Zaobserwował konstruk-
cje z kamieni wapiennych licujących od 
zewnątrz wał, tzw. suchy mur, charaktery-
styczny dla Czech i Moraw.

Celem prac wykopaliskowych w 2010 
roku było przebadanie stanowiska w pół-
nocno-wschodnim rejonie majdanu oraz 
określenie stanu zachowania i rodzaju znaj-
dujących się tam obiektów archeologicz-
nych. Majdan do połowy lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku był polem ornym. 
Obecnie jest w całości gęsto zarośnięty 
drzewami i krzewami.

W lipcu i sierpniu 2010 roku założono 
wykop ii o długości 25 m i szerokości 2 m, 
który w trakcie badań poszerzono o dodat-
kowe 4 odcinki ‒ trzy o wymiarach 2 × 2 m, 
jeden o wymiarach 2 × 1 m (ryc. 2).

W wykopie natrafiono na zwartą warstwę 
kamieni, która pojawiła się na działkach: 1, 
2, 3 na głębokości 10–20 cm i zanikła na 
głębokości 50 cm. Kamienie pokrywały całe 
odcinki 1 i 2 oraz częściowo odcinek 3. 
Wśród kamieni pojawiały się: przemieszana, 
czarnoszara warstwa ziemi lub skupiska 
mocno zbitej pomarańczowożółtej gliny. 
Znaleziono tam ceramikę kultury łużyckiej 
i wczesnośredniowieczną.

Odkryto również pozostałości dwóch 
obiektów osadniczych ze śladami palenisk.

Obiekt 1
Na odcinku 10, na głębokości 40 cm 

pojawiła się silnie ubita czerwonawa, prze-

Ryc. 2. Mstów-Podlesie, grodzisko. Rozmieszczenie obiektów w wykopie ii

bruk kamiennyobiekt 2 obiekt 1

0 2 m
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palona glina z drobnymi węgielkami drzew-
nymi oraz przylegająca do niej od północy 
również zbita, czarna ziemia z kamieniami 
i węgielkami drzewnymi. Były to ślady pa-
leniska. Wymiary obiektu wynosiły 
140 × 70 cm. Od stron południowej oraz 
wschodniej przylegały do niego kamienie. 
Po wybraniu kolejnej dziesięciocentymetro-
wej warstwy w południowo-wschodniej 
części jamy pojawiła się żółtopomarańczo-
wa glina oraz ciąg dalszy warstwy czarnej 
ziemi z węgielkami drzewnymi. W wypeł-
nisku paleniska, na jego dnie znaleziono 
dużo niewielkich kamieni, a od strony 
wschodniej przylegający duży kamień wcho-
dzący w profil północno-wschodni. W pa-
lenisku odkryto niewielką ilość materiału 
zabytkowego – ceramikę kultury łużyckiej 
i ceramikę wczesnośredniowieczną. W pro-
filu jama o miąższości około 20 cm miała 
kształt nieckowaty.

Na wschód od paleniska zarysowała się 
jama wypełniona czarnobrunatną ziemią 
z próchnicą o wymiarach 130 × 60 cm, 
wchodząca w profil północno-wschodni. 
Natrafiono w niej na ceramikę kultury łu-
życkiej. Trudno określić datowanie tego 
obiektu, jak i wzajemne relacje paleniska 
i ciemnobrunatnej, próchniczej jamy, gdyż 
oba te zaciemnienia ciągnęły się w kierun-
ku północnym, wchodziły w profil północ-
no-wschodni. Jedynie dalsze badania mogą 
przynieść więcej informacji na ten temat.

Obiekt 2
W trakcie eksploracji odcinka 13, w jego 

południowym narożniku uchwycono jamę 
z czarną próchnicą i materiałem ceramicz-
nym. Z tego powodu powiększono wykop 
o odcinki 13–16. Na tych odcinkach, na 
głębokości 30 cm pojawiła się warstwa czar-
nej próchnicy, w której znaleziono liczny 
materiał ceramiczny. Na jej tle widoczna była 
w części centralnej (południowo-zachodni 
narożnik odc. 13) ciemniejsza jama – czarna 
próchnica z węgielkami drzewnymi i prze-
palonymi drobnymi kamieniami wapiennymi 
– ślad po palenisku, w jego sąsiedztwie ułam-

ki naczyń ceramicznych kultury łużyckiej 
oraz wczesnośredniowiecznych. Podobne 
niewielkie jamy odkryto w części zachodniej 
wykopu (przy profilu północno-zachodnim 
odcinka 14) oraz w części północnej (przy 
północno-wschodnim profilu odcinków 13–
14). Natrafiono w nich na węgielki drzewne 
i fragmenty ceramiki, a w centralnej części 
odcinka 14 znaleziono kości zwierzęce. Na 
tej głębokości zarys obiektu był nieregularny, 
wręcz trudno było wyznaczyć jego granice.

Po dalszej eksploracji, na głębokości 50 cm 
obiekt 2 rozdzielił się na dwie jamy (A i B). 
Jama A w części zachodniej wykopu (na od-
cinkach 14, 16) wchodziła w profil północno-
-zachodni. Z odsłoniętej części obiektu moż-
na było wywnioskować, że w rzucie pozio-
mym może mieć kształt prostokąta. 
Wypełnisko jamy A stanowiła czarna próch-
nica, a w jej północnej części odkryto inten-
sywne zaciemnienie próchnicze widoczne już 
na głębokości 30 cm. Wystąpiły tu ułamki 
naczyń ceramicznych zarówno kultury łużyc-
kiej, jak i wczesnośredniowieczne, stosunko-
wo najliczniej w próchniczym zaciemnieniu, 
oraz dwa kamienie. Na głębokości 60 cm 
zarys jamy zmniejszył się, a w jej części pół-
nocnej była nadal widoczna szara ziemia 
przemieszana z gliną, zanikająca na głęboko-
ści 80 cm. W warstwie tej brak już materiału 
ceramicznego.

Jama B znajdowała się w części północ-
nej obiektu, wchodziła w profil północno-
-wschodni. Miała kształt nieregularny, jej 
wypełnisko stanowiła czarna próchnica, 
a przy profilu północno-wschodnim utrzy-
mywało się intensywne zaciemnienie próch-
nicze widoczne już na głębokości 30 cm. 
W jamie tej znaleziono fragmenty ceramiki 
wczesnośredniowiecznej oraz mniej liczne 
ułamki naczyń kultury łużyckiej, a także 
węgielki drzewne. Na głębokości 40–60 cm 
natrafiono na duże, liczne kamienie. Od 
strony wschodniej obiektu zauważono kilka 
dołków po słupach oraz liczne dołki po 
palikach. Na głębokości 60 cm jama zmniej-
szyła się, natomiast na głębokości 80 cm 
była niewidoczna.
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Ryc. 3. Mstów-Podlesie, grodzisko. Wybór wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej: 
a–b – z obiektu 2; c–e – w pobliżu obiektu 2; f–h – spoza obiektów

Wydaje się, że na obiekt oznaczony 
w trakcie badań numerem 2 składają się 
dwa różne obiekty, których wzajemne rela-
cje trudno na tym etapie określić. Trudno 
również podać ich wymiary, ponieważ wy-
ekplorowane zostały tylko częściowo. Do-

piero kolejne badania mogą dostarczyć 
więcej informacji w tej kwestii.

Ruchomy materiał zabytkowy znaleziono 
na wszystkich zbadanych odcinkach wykopu.

Zabytki z grodziska Gąszczyk zgroma-
dzone w trakcie tegorocznych badań wyko-
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paliskowych wymagają dalszych analiz 
porównawczych. Najliczniejszą ich grupę 
(ok. 640 fragmentów) stanowią ułamki na-
czyń glinianych, w większości drobnych, 
wśród których przeważają fragmenty wcze-
snośredniowieczne datowane na wieki iX–X 
(ryc. 3). W wykopie natrafiono także na 
fragmenty ceramiki kultury łużyckiej z V 
okresu epoki brązu i okresu halsztackiego C. 
Ponadto wydzielono kilka bliżej nieokreślo-
nych przedmiotów z żelaza, fragmenty po-
lepy, kilkanaście kości zwierzęcych, próbki 

Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, Gerta Bielińska

ZPRÁVA Ze ZÁChRANNéhO ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU NA hRADiSKU 
GĄSZCZYK Ve MSTOWĚ-PODLeSÍ, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

Vzhledem k ohrožení vznikajícímu mj. z ne-
kontrolovatelného přirozeného šíření lesa na hra-
disku Gąszczyk v Mstowě-Podlesí, byl zde  
pracovníky archeologického oddělení Muzea 
v Częstochowé v termínu od 12. července do 6. 
srpna 2010 proveden záchranný archeologický 
výzkum. hradisko je lokalizováno na ostrožně 
(295,6 m n m) na pravém břehu řeky Warty,  
v Krakovsko-Čenstochovské vrchovině, poblíž 
východní hranice města Częstochowa (obr. 1). 
Prostírá se na skalnaté plošině klonící se směrem 
k západu, má nepravidelně čtvercový tvar o roz-
loze cca 1 ha. Bylo chráněno kamenitohlinitým 
valem, maximálně využívajícím přirozené konfi-
gurace terénu. 

Lokalita byla již dříve v malém rozsahu zkou-
mána Adamem Kraussem (v roce 1957) a Włod-
zimierzem Błaszczykem (v roce 1966), který také 
provedl řez částí vnějšího valu, příkopem a hlavním 
valem. Během tohoto výzkumu byla zaznamenána 
konstrukce z vápencových kamenů na sucho kla-

dených lícující vnější čelo hradby (tzv. suchá zeď). 
Taková plenta byla charakteristická pro území Čech 
a Moravy. Oba badatelé zjistili nálezy datované 
do starší doby železné a raného středověku. 

V roce 2010 byla položena sonda ii (obr. 2) 
o rozměrech 25 × 2 m, která byla v průběhu vý-
zkumu rozšířena o tři další úseky o rozměrech 
2 × 2 m a jeden o rozměrech 2 × 1 m. V dílcích 
č. 1, 2 a 3 (v délce kolem 5 m) se nacházela 
kompaktní vrstva kamenů, která se ztrácela v 
hloubce 50 cm. Mezi kameny se objevovala pro-
mísená, černošedá vrstva zeminy nebo koncent-
race silně slehlé oranžově žluté hlíny. V západní 
části sondy byly zachyceny rovněž pozůstatky  
2 nebo 3 sídlištních objektů se stopami po oh-
ništích. V jejich výplni byly nalezeny fragmenty 
raně středověké a lužické keramiky. Zdá se, že 
se mohlo jednat o polozemnice. Nálezy ze všech 
zkoumaných úseků sondy vyžadují detailnější 
zpracování a další srovnávací analýzy. Nejpočet-
nější skupinu (kolem 640 fragmentů) představu-

węgla drzewnego, a także nieliczne zabytki 
krzemienne.

Niestety, na obecnym etapie badań trudno 
określić jednoznacznie funkcję zbadanych 
obiektów. Wydaje się, że mogły to być pół-
ziemianki. Konieczne są dalsze badania wy-
kopaliskowe w celu uchwycenia całych jam. 
Stanowisko 4 w Mstowie-Podlesiu jest dwu-
kulturowe. Odkryto tu pozostałości osady 
kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu 
i okresu halsztackiego C, oraz grodziska 
wczesnośredniowiecznego z wieków iX–X.

PRZYPiSY

1 A. K r a u s s, Siedlec, pow. Częstochowa, „Silesia Antiqua”, t. 4, (1962), s. 304‒306.
2 W. B ł a s z c z y k, Sprawozdanie z przeprowadzonych prac wykopaliskowych na grodzisku w Sie-

dlcu (Gąszczyk), pow. Częstochowa, w: Muzeum w Częstochowie. Sprawozdanie z badań archeolo-
gicznych w 1966 r., Częstochowa 1966, s. 3–4, maszynopis powielany.
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eiN BeRiChT VON DeN NOTGRABUNGeN AUF DeM BURGWALL  
GĄSZCZYK iN MSTÓW-PODLeSie, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

im Zusammenhang mit einer Bedrohung, die 
u.a. infolge einer unkontrollierbaren, natürlichen 
Waldexpansion auf dem Burgwall Gąszczyk in 
Mstów-Podlesie entstand, führten die Mitarbeiter 
der Archäologischen Abteilung des Museums von 
Częstochowa vom 12. Juli bis zum 6. August 
2010 Notgrabungen durch. Der Burgwall liegt auf 
der hochebene von Częstochowa, auf einem hü-
gel (295,6 m ü.d.M.) am rechten Wartheufer, dicht 
an der östlichen Stadtgrenze von Częstochowa 
(Abb. 1). er nimmt eine Fläche von etwa 1 ha 
ein und weist die Form eines unregelmäßigen 
Vierecks auf, das auf einer gegen Westen geneig-
ten Felsenebene gelegen und mit einem Stein-
erdewall umgeben ist. Für seine einrichtung 
wurde das natürliche Geländerelief ausgenutzt.

Der Fundplatz wurde früher in kleinem Um-
fang von Adam Krauss (1957) sowie Włodzimierz 
Błaszczyk (1966) untersucht, wobei der letztere, 
indem er den äußeren Teil des Walls, den Wall-
graben sowie den eigentlichen Wall durchschnitt, 
eine Konstruktion aus Kalksteinen ermittelt hat, 
die den Wall von außen verkleidet hatte, die so 
genannte Trockenmauer, für Böhmen und Mähren 
charakteristisch. Die beiden Forscher konnten die 
in die frühe eisenzeit sowie das frühe Mittelalter 
zu setzenden Fundmaterialien bergen. 

im Jahre 2010 wurde der Schnitt ii angelegt 
(Abb. 2), von Ausmaßen 25 × 2 m, den man bei 
den Ausgrabungen um drei Abschnitte (2 × 2 m) 
und einen weiteren (2 × 1 m) erweitert hat. im 

Schnitt stieß man an eine dichte Steinschicht auf 
den Abschnitten 1, 2, 3 (ca. 5 m Länge), die in 
einer Tiefe von 50 cm verschwand. Unter den 
Steinen kamen ein schwarzgrauer Mischboden 
oder Anhäufungen von stark gestampftem oran-
gegelbem Lehm zutage. im westlichen Teil des 
Schnittes wurden auch Überreste von 2 oder 3 
Siedlungsobjekten mit Feuerspuren entdeckt. in 
der Füllerde konnten Fragmente der frühmittel-
alterlichen Keramik oder Bruchstücke der Gefäße 
der Lausitzer Kultur geborgen werden. es scheint, 
dass es vertiefte halbgrubenhäuser gewesen sein 
können. Das Fundmaterial, das in allen ausgeho-
benen Abschnitten auftrat, bedarf noch weiterer 
Vergleichsanalysen. Die zahlreichste Fundgruppe 
(etwa 640 Fragmente) bilden Bruchstücke der 
Tongefäße, überwiegend klein, unter denen früh-
mittelalterliche, ins 9.–10. Jh. datierbare Fragmen-
te vorherrschen (Abb. 3). im Schnitt traten auch 
Keramikfragmente der Lausitzer Kultur aus der 
V. Periode der Bronzezeit und der hallstattstufe 
C. es konnten überdies einige näher unbestimm-
bare eisenfunde, Lehmbewurfstücke, einige zehn 
Tierknochen, holzkohleproben und auch wenige 
Feuersteinfunde gesichert werden.

Die Untersuchungen bestätigten, dass auf dem 
Fundplatz 4 in Mstów-Podlesie zwei Kulturen 
vorkommen. Weiterer Untersuchungen erfordern 
jedoch die Frage der Größe, Funktion, Verteilung 
und der Verhältnisse von Objekten sowie die 
Raumgestaltung des Burgwalls.

jí zlomky keramických nádob, většinou drobné, 
mezi nimiž převažuje raně středověká keramika 
datovaná do 9.–10. století (obr. 3). identifiková-
ny byly také fragmenty keramiky lužické kultu-
ry datované do V. periody doby bronzové a do 
stupně halštat C. Nalezeno bylo několik blíže 
neurčených předmětů ze železa, fragmenty ma-

zanice, zvířecí kosti, uhlíky a nečetné exemplá-
ře štípané industrie. 

Výzkum potvrdil, že lokalita 4 v Mstowě-
-Podlesí je bikulturní. Další výzkum by měl však 
odpovědět na otázky týkající se velikosti plochy, 
funkce, rozmístění objektů a jejich vzájemných 
vazeb i způsobu zástavby hradiska. 
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Dariusz Rozmus

WSTęPNe WYNiKi BADAń SONDAŻOWYCh  
NA WCZeSNOŚReDNiOWieCZNeJ OSADZie hUTNiCZeJ 
W SOSNOWCU-ZAGÓRZU, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Nazwa Zagórze (łacińskie Transmontania) 
oraz liczne odmiany w formie Podgórze, Mię-
dzygórze oznacza generalnie miejscowości 
położone za, pod lub między górami lub tyl-
ko większymi wzniesieniami. Podstawą do 
tworzenia takich nazw była dla osiedlających 
się ludzi potrzeba orientacji swojej osady 
w terenie. Nazwa ta, zwłaszcza w formie Za-
gora, występuje często na obszarach osadnic-
twa słowiańskiego (i nie tylko). Co ciekawe, 
notowana jest już od ponad tysiąca lat1.

Obecnie, w Polsce, miejscowości o na-
zwie Zagórze jest około 1612. Wiele z nich 
istniało już w średniowieczu. Większość 
badaczy uważa, że osada Zagórze powstała 
w pierwszej połowie Xiii wieku3. Opierają 
się oni na dokumencie z 1228 roku, kiedy 
to książę Kazimierz opolski nadał kaszte-
lanowi krakowskiemu Klemensowi4 szereg 
dóbr, pośród których wymieniona jest Cze-
ladź w granicach od mostu Gawła do Bry-
nicy oraz Zagórze5. Ostatnio jedynie Boże-

Ryc. 1. Sosnowiec-Zagórze. Lokalizacja stanowiska 5. Skala 1 : 25 000
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Ryc. 2. Sosnowiec-Zagórze, stanowisko 5. Rozplanowanie obiektów
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na Czwojdrak wyraziła zdanie odrębne, 
sugerując, że pierwsze przekazy dotyczące 
Zagórza pochodzą z XiV wieku6.

Badania sondażowe we wrześniu 2009 
roku miały na celu zweryfikowanie hipote-
zy o istnieniu obok kopca określanego jako 
gródek rycerski, osady wczesnośrednio-
wiecznej (ryc. 1). Podstawą tej hipotezy były 
wyniki przeprowadzonych jeszcze w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku badań 
archeologicznych na wspomnianym grodzi-
sku, którego chronologię określono wówczas 
na wieki XiV‒XV7. Kilka lat później przy 
okazji badań powierzchniowych w ramach 
Archeologicznego Zdjęcia Polski udokumen-
towano także wczesnośredniowieczną osadę. 
Znaleziono zaledwie 20 fragmentów mało 
charakterystycznych ułamków ceramiki 
wczesnośredniowiecznej8. Z powodu odkryć 
w roku 2009 kontynuowano również bada-
nia w roku 2010 (ryc. 2). 

Wyniki badań w 2009  roku
We wrześniu 2009 roku rozpoczęto son-

dażowe badania obok grodziska na Zagórzu 
w Sosnowcu. Przekopano areał niewiele 
większy niż jeden ar. Już po kilku dniach 
badań okazało się, że w tym miejscu znaj-
duje się osada, najprawdopodobniej produk-
cyjna, sięgająca korzeniami co najmniej Xii 
wieku, a być może i głębiej. Znaleziono 
wiele ułamków ceramiki wczesnośrednio-
wiecznej zdobionej m.in. ornamentem ra-
dełkowym i linią falistą (ryc. 3), a także ze 
śladami oliwkowego szkliwienia. Podczas 
konsultacji materiału ceramicznego dr edel-
garda Foltyn z Uniwersytetu Śląskiego zwró-
ciła uwagę na duży udział ceramiki dato-
wanej na drugą połowę Xi wieku.

Podczas badań odsłonięto też pozostałości 
trzech pieców hutniczych do wytopu ołowiu. 
W pobliżu każdego z nich natrafiono na licz-
ne fragmenty dysz (ryc. 4). Nad piecami 
wznosiła się najprawdopodobniej zadaszona 
konstrukcja, o czym świadczą odkryte ślady 
dołów posłupowych. Ślady podobnej kon-
strukcji, prawdopodobnie halowej, odkryto 
również w Dąbrowie Górniczej-Łośniu. Od-

Ryc. 3. Sosnowiec-Zagórze, stanowisko 5. Wybór 
ceramiki

Ryc. 4. Sosnowiec-Zagórze, stanowisko 5. Frag-
menty glinianych dysz
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słonięto też znaczną partię bruku ułożonego 
z płaskich kamieni. Udało się uchwycić jego 
zasięg od strony północnej. Spąg pieca hut-
niczego (obiekt 2/2009) znajdował się poza 
zasięgiem bruku (ryc. 5). Wedle opinii pe-
trografa prof. Łukasza Karwowskiego z Uni-
wersytetu Śląskiego płaskie kamienie, z któ-
rych ułożono bruk, pochodzą z dość odle-
głego od Zagórza miejsca na pograniczu 
Sosnowca i Mysłowic. Podczas badań zna-
leziono wiele żelaznych żużli służących do 
redukcji związków ołowiu podczas wytopu. 
Odkryto intencjonalnie uformowany placek 
(brykiet) PbO9 oraz wytopki ołowiane. Re-
welacyjnym odkryciem w obiekcie 7/2009 
jest fragment srebrnej lunuli (zawieszki pół-
księżycowatej) typu ii datowanej na wieki 
Xii–Xiii10 (ryc. 6).

Badania dostarczyły również zabytków 
pochodzących z epoki kamienia.

Osada produkcyjna w Sosnowcu-Zagó-
rzu to już kolejna osada należąca do roz-
poznanego dopiero w latach dziewięćdzie-

Ryc. 5. Sosnowiec-Zagórze, stanowisko 5. Wykop A/2009. Resztki bruku kamiennego, piec hutniczy 
(obiekt 2/2009), palenisko (obiekt 3/2009)

Ryc. 6. Sosnowiec-Zagórze, stanowisko 5. Frag-
ment lunulli

siątych ubiegłego wieku wczesnopolskiego 
(wczesnośredniowiecznego) zagłębia hutnic-
twa srebra i ołowiu11. Dotychczas zbadano 
osady związane z ołowiarstwem w Dąbro-
wie Górniczej-Łośniu12, Dąbrowie Górni-
czej-Strzemieszycach Wielkich13, Przeczy-
cach14 i Siewierzu15.

Wyniki badań w 2010  roku
Podczas badań w 2010 roku odkryto 

kolejne obiekty (3/2010, 4/2010 oraz 

0 5 cm
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5/2010), które można zaklasyfikować jako 
pozostałości pieców i palenisk związanych 
z wytopem ołowiu. Zakończono eksplorację 
obiektu 5/2009. Stwierdzono, że niektóre 
obiekty zawierające wiele brył związków 
żelaza (fajalitu) mogą być pozostałością hałd 
tego surowca używanego podczas redukcji 
związków ołowiu. Zauważono również, że 
odsłonięty w wykopie A/2009 bruk kamien-
ny ciągnie się dalej na przylegającym do 
niego odcinku eksplorowanym w roku 2010.

Najciekawszy okazał się obiekt 4/2010. 
Był on piecem hutniczym i zapewne od-
lewniczym, z którego po zakończeniu wy-
topu wybrano wnętrze i następnie zasypano 
powstałą dziurę jasną gliną (ryc. 7). Obiekt 
wyodrębniono w wykopie C/2010 podczas 
plantowania na głębokości 25 cm. Miał 
kształt owalny o wymiarach na linii pół-
noc–południe 240 cm, a na linii wschód‒
zachód 160 cm. Głębokość wynosiła 65 cm. 
Znaleziono w nim przepalone kamienie, 
zwykłe kamienie i żużle. Wyróżniono na-
stępujące zabytki: fragmenty dysz, żużle, 

Ryc. 7. Sosnowiec-Zagórze, stanowisko 5. 
Obiekt 4/2010

ceramikę naczyniową, fragmenty kości, cię-
żarki ołowiane oraz fragment formy odlew-
niczej do odlewania ciężarków pierścienio-
watych lub masywnych kabłączków skro-
niowych. Znaleziono również krzemień 
i fragmenty przedmiotów żelaznych. Pobra-
no próbki ziemi oraz próbki drewna. Obiekt 
4/2010 usytuowany był obok obiektu 5/2010.

Podczas badań pozyskano ceramikę 
w tym liczne fragmenty dysz. Niektóre dy-
sze są doskonale zachowane. Odkryto ko-

Ryc. 8. Sosnowiec-Zagórze, stanowisko 5. Przęśliki

lejne brykiety tlenków PbO oraz cztery 
ciężarki z ołowiu analogiczne do znanych 
ze stanowisk w Dąbrowie Górniczej-Łośniu. 
Większy z ciężarków stożkowatych ma wagę 
186,324 g (ryc. 8b), natomiast mniejszy 
28,209 g (ryc. 8a). Kolejny to ciężarek pier-
ścieniowaty o wadze 22,765 g (ryc. 8c). 
W innej części stanowiska znaleziono jesz-
cze jeden niewielki ciężarek pierścieniowa-
ty ważący 2,326 g (ryc. 8d).

Duża kolekcja tego typu zabytków ułatwi 
wciąż dyskusyjną interpretację ich funkcji16.

Po zakończeniu dwóch sezonów badań 
w Sosnowcu-Zagórzu można stwierdzić, że 
mamy do czynienia z wczesnośredniowiecz-
ną osadą produkcyjną datowaną wstępnie 
na wieki Xi i Xii. Wytapiano tu ołów, a tak-
że, jak wykazały badania w 2011 roku, 
srebro17. Niejasny jest związek pomiędzy 
badaną w latach 2009–2010 wczesnośre-
dniowieczną osadą a położonym obok gro-
dziskiem.
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Dariusz Rozmus

PřeDBĚŽNé VÝSLeDKY SONDÁŽNÍhO VÝZKUMU RANĚ STřeDOVĚKé  
hUTNiCKé OSADY V SOSNOWCi-ZAGÓRZÍ, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

V letech 2009–2010 proběhl archeologický 
výzkum raně středověké osady v Sosnowci-Za-
górzí (lokalita 5) (obr. 1). Během dvou výzkum-
ných sezón bylo zjištěno, že byla osídlena 
v 11.–12. století a že se zde tavilo olovo a zís-
kávalo stříbro.

Jedná se o další osadu, která patří k raně stře-
dověkému okrsku hutnictví stříbra a olova, obje-
venému v 90. letech minulého století. Od té doby 
byly identifikovány a zkoumány osady souvise-
jící s tavbou olova v Dąbrowé Górnicze-Łośni, 
Dąbrowé Górnicze-Strzemieszycích, Przeczycích 
u Siewierze a Siewierzi.

Během výzkumu bylo objeveno sedm hutnic-
kých pecí (obr. 5, 7), jedno ohniště a také pro-
kázáno užití fayalitu, který sloužil jako redukční 

činitel v procesu tavení olova (obr. 2). Některé 
z hutnických objektů měly kamenné obložení.

Byly získány slitky olova a brikety olovnatých 
oxidů. Velmi početnou skupinu nálezů tvoří dy-
zny (obr. 4). Byl objeven také bronzový lunico-
vitý závěsek (tzv. lunula) typu ii (obr. 6) a čtyři 
olověná závažíčka o váze 2,326 g, 28,209 g, 
22,765 g a 186,324 g (obr. 8). Zajímavým před-
mětem je fragment kadlubu k odlévání prstenco-
vitých olověných závážíček nebo masivních zá-
ušnic. V keramickém materiálu (obr. 3) bylo 
zjištěno nevelké množství glazované keramiky. 

Nejasný je vztah mezi raně středověkou osa-
dou zkoumanou v letech 2009–2010 a vrcholně 
středověkým hrádkem, lokalizovaným v nevelké 
vzdálenosti. 
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Dariusz Rozmus

VORLäUFiGe eRGeBNiSSe VON SONDAGeGRABUNGeN  
AUF DeR FRÜhMiTTeLALTeRLiCheN VeRhÜTTUNGSSieDLUNG  

iN SOSNOWieC-ZAGÓRZe, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

in den Jahren 2009-2010 wurden archäologi-
sche Untersuchungen auf einer frühmittelalterli-
chen Siedlung in Sosnowiec–Zagórze (Fundplatz 
5) durchgeführt (Abb. 1). Bei zwei Grabungs-
kampagnen wurde ermittelt, dass sie im 11. und 
12. Jh. bewohnt war und dass darauf Blei ver-
hüttet sowie Silber gewonnen wurden.

es ist eine weitere Siedlung, die zum erst in 
den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts erkann-
ten frühpolnischen, frühmittelalterlichen Gebiet 
der Silber- und Bleiverhüttung gehört. Bisher 
wurden mehrere mit Bleiverarbeitung verbundene 
Siedlungen in Dąbrowa Górnicza-Łosień, Dąbrowa 
Górnicza-Strzemieszyce, Przeczyce bei Siewierz 
und Siewierz erkannt.

Bei den Untersuchungen wurden sieben Ver-
hüttungsöfen (Abb. 5, 7) sowie eine Feuerstelle, 
wie auch mindestens eine halde von Fayalitbro-
cken, einem eisenmineral, das beim Bleischmel-

zen als Reduktor gedient hatte, freigelegt (Abb. 
2). Manche Verhüttungsobjekte wiesen Steinset-
zungen auf.

es konnten Bleischmelzstücke sowie Briketten 
von Bleioxid geborgen werden. eine zahlreiche 
Fundgruppe bilden Düsen (Abb. 4). es wurden 
auch ein halbmondförmiger Anhänger vom Typ 
ii, die so gen. Lunula aus Bronze (Abb. 6), sowie 
Bleigewichte von 2,326 g, 28,209 g, 22,765 g, 
186,324 g gefunden (Abb. 8). ein auffallender 
Fund ist ein Fragment von einer Gussform für 
ringförmige Bleigewichte oder massive Schläfen-
ringe. im keramischen Fundmaterial (Abb. 3)
konnte nur wenige glasierte Keramik festgestellt 
werden.

ein Zusammenhang zwischen der 2009–
2010 untersuchten frühmittelalterlichen Sied-
lung und einer daneben gelegenen Ritterburg 
bleibt unklar.
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Magdalena Przysiężna-Pizarska, Agata Cieślik

WSTęPNe WYNiKi BADAń ARCheOLOGiCZNYCh 
NA CMeNTARZYSKU ŚReDNiOWieCZNYM  
W BYCZYNie, WOJeWÓDZTWO OPOLSKie

W obrębie murów miejskich w Byczy-
nie znajdują się dwa cmentarzyska średnio-
wieczne. Pierwsze z nich usytuowane jest 
wokół XiV-wiecznego gotyckiego kościo-
ła św. Mikołaja (stanowisko 1), natomiast 
drugie przy zachodnim krańcu ul. Długiej 
(stanowisko 10).

Stanowisko 1 zostało odkryte w 1938 
roku podczas prac ziemnych przy kościele 
pw. św. Mikołaja1. Badaniami kierował 
wówczas George Raschke2, W latach po-

wojennych badania wykopaliskowe w tym 
rejonie prowadzili: eugeniusz Tomczak 
(1972), Brunon Miszkiewicz (1972) i Ro-
man Pastwiński (1986). W marcu 2009 roku 
Paweł Rozwód sprawował tu nadzór arche-
ologiczny. Od lipca do września 2009 roku 
i ponownie od lipca do września 2010 roku 
podczas prac ziemnych związanych z mo-
dernizacją ulic wewnątrz murów miejskich, 
badania ratownicze na ul. Okrężnej i placu 
Wolności, przy kościele ewangelickim pod-

Ryc. 1. Byczyna. Lokalizacja cmentarzyska. Skala 1 : 25 000
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jęte zostały przez Zakład Archeologii insty-
tutu historii Uniwersytetu Opolskiego. Kie-
rowała nimi dr. Magdalena Przysiężna-Pi-
zarska. Założono wówczas kilka wykopów: 
Vii (wymiary 2,5 × 18 m), Viii (wymiary 
2,5 × 15 m), iX (wymiary 2,5 × 20 m), X 
(wymiary 2,5 × 15 m), XXiii (wymiary 
2,5 × 18 m) i XXiV (wymiary 2,5 × 20 m), 
następnie wytyczono wykopy na długości 
kolejnych 50 m. Podzielono powierzchnię 
na 5 wykopów o wymiarach 10 × 4 m, ozna-
czając je numerami: 26, 27, 50, 51, 52. Po 
oczyszczeniu całego odcinka odkryto znisz-
czone kości ludzkie pozbawione układu ana-
tomicznego, pod nimi na głębokości około 
0,6 m natrafiono na pochówki w układzie 
anatomicznym, niektóre częściowo zniszczo-
ne przez wkopy pod inwestycje wcześniejsze.

Zły stan zachowania oraz brak układu 
anatomicznego pochówków i skupisk kości 
utrzymywał się do głębokości 0,8‒1 m. 
Podczas badań w latach 2009 i 2010 od-
kryto 670 grobów szkieletowych oraz 3 
groby ciałopalne. Wystąpiły ogólnie w sze-
ściu nawarstwieniach, jednakże układ na-
warstwień nie był jednolity3. Największą 
liczbę pochówków i ich największą kon-
centrację zanotowano w wykopach XXiii 
i XXiV na ul. Okrężnej. Stan kości w więk-
szości był zły, część z nich została znisz-
czona przez wkopy inwestycyjne. Zanoto-
wano ślady trumny w 150 grobach na 670 
(ryc. 2, 3), w pozostałych zachowały się 
pozostałości oszalowania. Tylko dwa z ba-
danych pochówków dokonane zostały w ca-
łunie. interesujące wydaje się występowanie 
kamieni. Ulokowane są one pod żuchwami 
w 11 grobach (ryc. 4), na klatce piersiowej 
i w jamie grobowej. W 38 pochówkach ka-
mienie leżały w otoczeniu szkieletu, obok 
czaszki w 6 przypadkach, na czaszce w 4, 
a w 2 zamiast czaszki. W 10 grobach przy-
gniatały klatkę piersiową. Przy nogach 
stwierdzono ułożenie kamieni w 10 przy-
padkach, w 4 na miednicy, w 5 na rękach. 
W 2 grobach odkryto obstawę kamienną.

Pochówki usytuowane były się (z nie-
znacznymi odchyleniami) na osi wschód‒

zachód – z głowami po stronie zachodniej. 
Szkielety leżały w pozycji wyprostowanej 
na wznak, z kończynami dolnymi wypro-
stowanymi, natomiast kończyny górne były 
ułożone różnie: na klatce piersiowej, na 
miednicy lub wyprostowane wzdłuż ciała. 
Zmarli leżeli zazwyczaj w pozycji wypro-
stowanej na wznak (568 pochówków), 
w jednym przypadku stwierdzono ułożenie 
na klatce piersiowej, trzech zmarłych spo-
czywało na boku lewym z wyprostowanymi 
nogami. Układ jednego ze szkieletów wska-
zywał na pochówek na boku prawym z no-
gami wyprostowanymi. Dwoje zmarłych 
znajdowało się w pozycji skurczonej na 
boku prawym (ryc. 5), jeden spoczywał na 
boku lewym, W 19 grobach ze względu na 
stan zachowania, nie udało się określić ukła-
du szkieletu. Kończyny dolne wyprostowa-
ne stwierdzono w 462 pochówkach, Kilka 
szkieletów miało stopy założone jedna na 
drugą a stopy i palce wyciągnięte, co nale-
ży tłumaczyć pochówkiem zmarłego w obu-
wiu. Odkryto jeden przykład ułożenia stóp 
jedna na drugiej. Niestety nie jest możliwa 
rekonstrukcja szkieletu i wyjaśnienie jego 
pozycji (na bok, czy na wznak), gdyż za-
chowały się tylko kończyny dolne od kości 
piszczelowych do palców stóp. Całkowity 
brak kończyn dolnych zanotowano w 132 
szkieletach. Kończyny górne były ułożone 
głównie na płatach miednicznych (212 gro-
bów) lub wyprostowane wzdłuż ciała (144 
groby), w nielicznych przypadkach leżały 
na klatce piersiowej (32 przykłady), ale nie 
był to układ modlitewny. W 14 pochówkach 
prawa ręka była zgięta, a lewa wyprosto-
wana, w 12 lewa zgięta, a prawa wyprosto-
wana. W 3 grobach układ kończyn górnych 
wskazuje wsparcie na biodrach co sugeruje 
pokaźny obwód pasa u takiego osobnika, 
a tym samym trudność w utrzymaniu rąk 
założonych na miednicy lub klatce piersio-
wej. Brak kończyn górnych zanotowano 
w 180 grobach, co uniemożliwia określenie 
układu kończyn.

W jamach grobowych pochówki wystę-
powały głównie pojedynczo, stwierdzono 
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jedynie 15 pochówków podwójnych (bez 
śladów trumien, ryc. 6). Analizując groby 
podwójne, w 11 przy pochówku osoby do-
rosłej, kobiety, odkryto kości dziecka (no-
worodek) ułożone na lewej kości udowej, 
lub na prawej ręce, w jednym kości płodu 
odkryto na wysokości miednicy. W 4 przy-
padkach natomiast pochowano w grobach 
podwójnych osoby dorosłe, kobietę i męż-
czyznę. Większość pochówków podwójnych 
zostało zlokalizowanych w wykopach Vii 
i XXiV. Odnotowano trzy groby zbiorowe, 
w których pochowano więcej niż  dwoje 
zmarłych – w jednym pochowano 4 osoby 
(ryc. 7), w drugim 5, w trzecim rodzinę 
siedmioosobową (ryc. 8).

Pod pochówkami szkieletowymi oraz na 
tym samym poziomie co one, odkryto sku-
piska popiołu zawierające oprócz kości spa-
lonych również fragmenty ceramiki. Calec 
osiągnięto w wykopach: Vii, Viii, iX, X 
na głębokości 1,75 m, w wykopach XXiii 
i XXiV dopiero na głębokości 2,3 m, na-
tomiast w wykopach 25, 26, 50, 51, 52 na 
głębokości 1,8 m. Wyposażenie zmarłych 
stwierdzono tylko w 32 grobach. Przewa-
żały sprzączki do pasa z brązu i z żelaza, 
szpileczki z brązu, diadem z drucików mie-
dzianych i brązowych, kabłączki skroniowe 
z brązu, niektóre platerowane srebrem, mo-

nety srebrne i z brązu oraz dwa wianuszki 
z drucików z brązu (ryc. 9, 10).

W wykopie oznaczonym jako X, po-
łożonym w części wschodniej, na głębo-
kości 0,4 m, w wykopach 25, 26, 50, 51, 
52, na głębokości 0,35 m, odkryto mur 
o szerokości 0,6–0,8 m. Jest to mur ota-
czający cały cmentarz, wybudowany praw-
dopodobnie w XiV wieku. Na obszarze 
otoczonym murem (a więc w strefie sa-
crum) znajdowały się najprawdopodobniej 
groby osób zasługujących na pochówek 
w poświęconej ziemi. Poza murem złożo-
no zwłoki, którym nie przysługiwało takie 
prwo. Takich pochówków było 10, zarów-
no dzieci jak i osób dorosłych. Wstępne 
datowanie cmentarzyska ustalono na pod-
stawie literatury i znalezisk obecnych na 
okres od przełomu wieków X i Xi do 
początku XViii wieku.

Dotychczas analizom poddano 77 szkie-
letów odkrytych głównie w 2010 roku (stan 
badań na czerwiec 2011 roku). Materiał do 
badań pozyskano w trakcie prac ratowni-
czych prowadzonych przy okazji przebudo-
wy miasta, dlatego stan szczątków kostnych 
jest zły (tab. 1). Większość wydobytych 
szkieletów (45%) przetrwała jedynie w for-
mie pojedynczych kości, często nie tworzą-
cych układu anatomicznego. Zachowały się 
33 (43%) szkielety wraz z czaszkami, jed-
nak są one niekompletne, a czaszki prze-
trwały jedynie w postaci różnego rodzaju 
fragmentów. Analizom antropologicznym 
poddano także 8 (10%) szkieletów postkra-
nialnych oraz jedną czaszkę (1%).

T a b e l a 1
Stan  zachowania materiału kostnego   

z  cmentarzyska w Byczynie
Stan zachowania  

materiału kostnego Liczba %

Pojedyncze kości 35  46

Czaszka i szkielet postkranialny 33  43

Szkielet postkranialny  8  10

Czaszka  1  1

Ogółem 77 100Ryc. 10. Byczyna. Wianuszek z drucików z brązu, 
znalezisko luźne



Ryc. 2. Byczyna. Obiekt 245 Ryc. 3. Byczyna. Obiekt 615

Ryc. 4. Byczyna. Obiekty 136 i 137 Ryc. 5. Byczyna. Obiekt 503



Ryc. 6. Byczyna. Obiekty 272 i 273 Ryc. 7. Byczyna. Obiekty 288, 289, 290, 291

Ryc. 8. Byczyna. Obiekty 338, 339, 340, 341, 
342, 343

Ryc. 9. Byczyna. Obiekt 588, wianuszek z dru-
cików z brązu
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Większość materiału kraniologicznego 
(56%) stanowiły czaszki zachowane frag-
mentarycznie i uszkodzone, które nie nada-
wały się do pomiarów antropologicznych.

T a b e l a 2
Stan  zachowania  czaszek  z  cmentarzyska 

w Byczynie
Stan zachowania czaszek Liczba %

Fragmenty 22  56
Cranium 11  28
Calvaria  3  8
Calotta  2  5
Calvarium  1  3
Ogółem 39 100

Udało się określić płeć 51 zmarłych (tab. 
3); blisko połowę (49%) stanowili mężczyź-
ni. Szkieletów o cechach charakterystycz-
nych dla płci żeńskiej było mniej – jedynie 
13, co stanowi 17% badanego materiału. 
W przypadku 26 (34%) szkieletów nie ozna-
czono płci; powodem był zły stan materia-
łu. Proporcję osobników, dla których nie 
udało się ocenić płci, zwiększył także znacz-
ny udział szkieletów dziecięcych (w wieku 
od infans 0 do infans II), w odniesieniu do 
nich określenie płci jest utrudnione; w ba-
danym materiale było ich łącznie 10 (ok. 
13%).

Z analizy struktury wieku w chwili śmier-
ci wynika, że większość zmarłych (26%) 

w momencie śmierci miała 20‒35 lat (adul-
tus; tab. 3). Drugą pod względem liczebno-
ści kategorią był wiek dojrzały (maturus; 
35–50 lat); zmarli w tej grupie stanowili 
25% osobników, dla których określono wiek. 
Liczną kategorię wiekową w badanej spo-
łeczności stanowiły także dzieci pomiędzy 
1 a 7 rokiem życia (infans I; 8%) oraz mło-
dociani (juvenis; 5%). Najmniej wśród zmar-
łych było osobników w wieku senilis (4%) 
oraz infans II (4%).

Struktura wymieralności populacji może 
budzić pewien niepokój ze względu na 
znaczny udział osobników młodych (adul-
tus) oraz dzieci (kategorie wiekowe infans 
– juvenis), co może wskazywać na nieko-
rzystne wydarzenia, które znalazły swoje 
odzwierciedlenie w demografii ludności ze 
średniowiecznej Byczyny.

Celem opracowania antropologicznego 
była także wstępna ocena kondycji biolo-
gicznej badanej populacji. Dokonano jej, 
analizując występowanie wyznaczników 
stresu fizjologicznego (cribra orbitalia, hi-
poplazji szkliwa i próchnicy) oraz patologii 
kośćca w badanym materiale. Wśród wy-
mienionych wyznaczników stresu fizjolo-
gicznego najczęściej występowała próchni-
ca. Dotknęła ona 28 (36%) spośród 77 
zmarłych. Ubytki próchnicze występowały 
głównie w zębach trzonowych, w bruzdach 
międzyguzkowych oraz przestrzeniach mię-

T a b e l a 3
Struktura płci  i wieku  zmarłych pochowanych na  cmentarzysku w Byczynie

Wiek
Płeć

Ogółem
męska żeńska nieokreślona

liczba % liczba % liczba % liczba %
Infans 0 - - - -  1  1  1   1
Infans I - - - -  6  8  6   8
Infans II - - - -  3  4  3   4
Juvenis  2  3  1  1  1  1  4   5
Adultus 12 16  6  8  2  3 20  26
Maturus 14 18  5  7 - - 19  25
Senilis  3  4 - - - -  3   4
Nieokreślony  7  9  1  1 13 17 21  27
Ogółem 38 49 13 17 26 34 77 100
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dzyzębowych – w miejscach sprzyjających 
zaleganiu resztek pokarmowych. Rozpo-
wszechnieniu próchnicy w populacji z By-
czyny sprzyjał brak higieny jamy ustnej. 
Świadczą o tym złogi kamienia nazębnego, 
które zauważono u 15 (19%) osobników. 
Zapadalność na próchnicę oraz występowa-
nie kamienia nazębnego były prawdopodob-
nie wyższe, jednak zły stan zachowania 
materiału (zwłaszcza niewielka liczba do-
brze zachowanych czaszek) wpłynął na za-
niżenie frekwencji występowania patologii 
jamy ustnej. Najliczniejsze okazały się zmia-
ny zwyrodnieniowe kręgów, następnie ura-

zy (35%). Aż 7 spośród 9 zmian pourazowych 
stwierdzono w szkieletach męskich, natomiast 
w szkieletach żeńskich złamania widoczne 
były jedynie w dwóch przypadkach. 

W badanym materiale w trzech przypad-
kach dostrzeżono urazy czaszki; dwa były 
efektem ciosu zadanego bronią sieczną, je-
den narzędziem tępokrawędzistym. Poza 
urazami czaszki w materiale kostnym z By-
czyny stwierdzono także złamania kości 
udowej, piszczelowej, obojczyka, kości stóp.

Badania nad pochówkami odkrytymi 
podczas badań w 2009 i 2010 roku jeszcze 
trwają. 

PRZYPiSY

1 K. W a c h o w s k i, Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku, Wrocław [i in.] 1975, s. 79.
2 Por. G. R a s c h k e, Vorgeschichte des Kreises Kreuzburg OS, Kreuzburg 1940.
3 S. T a b a c z y ń s k i, D. W y c z ó ł k o w s k i, Archeologia i antropologia cmentarzysk na wczesno-

średniowiecznych obiektach wielowarstwowych, w: Metody, źródła, dokumentacja. Funeralia Lednickie 
‒ spotkanie 11, red. W. D z i e d u s z y c k i, J. W r z e s i ń s k i, Poznań 2009, s. 21‒33.

Magdalena Przysiężna-Pizarska, Agata Cieślik

PřeDBĚŽNé VÝSLeDKY ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU STřeDOVĚKéhO  
POhřeBiŠTĚ V BYCZYNĚ, OPOLSKé VOJVODSTVÍ

Resumé

Archeologický výzkum byl proveden Odděle-
ním archeologie historického ústavu Opolské 
univerzity (Zakład Archeologii instytutu historii 
Uniwersytetu Opolskiego) v termínu od 1. čer-
vence 2009 do 30. září 2010 (s přestávkami). 

Celkem bylo prozkoumáno 670 kostrových a 3 
žárové hroby. Měly většinou velmi chudou vý-
bavu a stav dochování kostí byl převážně špatný. 
Část z nich byla zničena během stavebních prací. 
Ve 150 hrobech byly objeveny zbytky rakví (obr. 
2, 3), ve dvou případech byly zaznamenány sto-
py rubáše a v ostatních výdřeva. Zajímavým jevem 
je výskyt kamenů v hrobech. Byly nalézány pod 
čelistmi (obr. 4), v okolí hrudníku, na lebce, na 
pánvi, u nohou a na rukou. Pohřby byly situová-
ny s mírnými odchylkami ve směru východ – 
západ. Mrtví byli uloženi v natažené poloze na 

zádech (568 hrobů), na břiše (1 hrob), na levém 
boku s nataženými nohami (3 hroby), na pravém 
boku s nataženými nohami (1 hrob), ve skrčené 
poloze na pravém boku (2 hroby) (obr. 5) nebo 
na levém boku (1 hrob). Dolní končetiny byly 
nejčastěji natažené, v několika případech byla 
chodidla přeložena přes sebe nebo chodidla i prs-
ty v natažené poloze. horní končetiny byly nej-
častěji položeny v okolí pánve nebo natažené 
podél těla, v několika případech ležely na hrud-
níku, avšak nebyly sepjaty v modlitebním gestu. 
Pohřby byly obvykle individuální, pouze v 15 
případech byly zjištěny hroby dvojité (beze stop 
rakví) (obr. 6). Vícenásobné hroby, kdy v jedné 
jámě byli pochováni více než dva jedinci, byly 
zjištěny ve 3 případech (obr. 7, 8). Výbavu ob-
sahovalo 32 hrobů. Jednalo se především o bron-
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Magdalena Przysiężna-Pizarska, Agata Cieślik

VORLäUFiGe eRGeBNiSSe VON ARChäOLOGiSCheN FORSChUNGeN  
AUF DeM MiTTeLALTeRLiCheN GRäBeRFeLD iN BYCZYNA,  

WOiWODSChAFT OPOLe

(Zusammenfassung)

Die Untersuchungen wurden vom 1. Juli 2009 
bis zum 30. September 2010 (mit Unterbrechun-
gen) von der Anstalt für Archäologie des insti-
tuts für Geschichte der Universität Opole durch-
geführt.

insgesamt wurden 670 Körpergräber sowie 
drei Brandgräber freigelegt. Die Bestattungen 
waren ärmlich ausgestattet, erhaltungszustand der 
Knochen meistens schlecht. Sie wurden teilweise 
durch eine Baustelle zerstört. Bei 150 Gräbern 
kamen Särge zum Vorschein (Abb. 2, 3), in zwei 
wurden die Toten in Behrtüchern bestattet und 
bei übrigen konnte eine Schalung festgestellt wer-
den. Auffallend sind die in den Gräbern auftre-
tenden Steine. Sie wurden unterhalb der Unter-
kiefer gefunden (Abb.4) sowie auf der Brust, dem 
Schädel, auf dem Becken, an den Beinen und auf 
den Armen. Die Bestattungen lagen mit geringen 
Abweichungen ost-westlich orientiert. Die Ver-
storbenen waren gestreckt in einer Rückenlage 
gelegen (568 Gräber), auf der Brust (1 Grab), auf 
der rechten Seite mit gestreckten Beinen (3 Grä-
ber), in einer hockerlage auf der rechten Seite 
(2 Gräber) (Abb. 5) und auf der linken Seite (1 
Grab). Die Untergebeine waren meistens gestreckt, 

in einigen Fällen die Füße übereinander geschla-
gen oder Füße und Zehen längs gestreckt. Die 
Obergebeine lagen meistens auf den Beckenkno-
chen oder längs der Leiche gestreckt, in wenigen 
Fällen auf der Brust übereinander geschlagen, 
deren hände aber nicht zum Gebet gefaltet wur-
den. Die Bestattungen traten meistens einzeln auf, 
in lediglich 15 Fällen konnten Doppelbestattungen 
(ohne Särge) festgestellt werden (Abb. 6). Sam-
melgräber, wo mehr als zwei Personen in einer 
Grube bestattet worden waren, kamen in drei 
Fällen auf (Abb. 7, 8). Ausgestattet wurden 32 
Gräber. Vorwiegend konnten bronzene und eiser-
ne Gürtelschnallen, kleine Bronzenadeln, ein Di-
adem, Schläfenringe sowie Münzen und kleine 
Kränze aus feinem Bronzedraht (Abb. 9, 10) 
geborgen werden. Die durchgeführten anthropo-
logischen Analysen ergaben, dass die meisten 
Verstorbenen die Männer im Alter von 20 bis 35 
Jahre gewesen waren. Die nächstfolgende Grup-
pe bildeten die Kinder im Alter von 1 bis 7 Jah-
re. eine vorläufige Datierung des Gräberfelds 
konnte aufgrund der Literatur und der hier ange-
sprochenen Funde in die Zeit von der Wende zum 
11. bis zum Beginn des 18. Jh. gesetzt werden.

zové a železné přezky opasků, bronzové jehlice, 
diadém, záušnice, mince a věnečky z bronzového 
drátku (obr. 9, 10). Antropologická analýza uká-
zala, že na pohřebišti byli pochovávání především 
muži ve věku nejčastěji mezi 20–35 lety. Druhou 

nejpočetnější skupinou byly děti ve věku od 1 do 
7 let. Předběžné datování pohřebiště bylo stano-
veno na základě literatury a zmiňovaných nálezů 
na dobu od přelomu 10. a 11. století do počátku 
18. století.
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Mariusz Krawczyk

PÓźNOŚReDNiOWieCZNA OSADA  
W WAWRZYńCOWiCACh, WOJeWÓDZTWO OPOLSKie

Od 9 do 14 kwietnia 2010 roku autor 
niniejszego sprawozdania przeprowadził 
badania ratownicze przy robotach ziemnych 
związanych z rozbudową zakładu produkcji 
kostki betonowej w Wawrzyńcowicach, gm. 
Strzeleczki. Prace sfinansowali właściciele 
zakładu PPhU Stryi – Adrian Bieniek, Wal-
demar Stryi sp.j. inwestycję zaplanowano 
w północno-wschodniej części Wawrzyńco-
wic, na terenie stanowiącym do tej pory 
grunty orne (ryc. 1). W rejonie tym odkry-

to w 1981 roku podczas badań powierzch-
niowych prowadzonych w ramach Arche-
ologicznego Zdjęcia Polski dwa stanowiska 
archeologiczne: 4 (ślady osadnictwa neoli-
tycznego i osada późnośredniowieczna da-
towana na XiV wiek) oraz 5 (osada póź-
nośredniowieczna datowana na przełom 
wieków XiV i XV).

W trakcie krótkotrwałych badań wyko-
paliskowych zlokalizowano i przebadano 
pięć jam późnośredniowiecznych, z których 

Ryc. 1. Wawrzyńcowice. Lokalizacja osady. Skala 1 : 25 000



57

trzy tworzą wyodrębnione skupisko (ryc. 2). 
Najciekawszą z nich jest jama 1 – w rzucie 
poziomym nieregularny owal o wymiarach 
niespełna 3 × 2 m. Jej wypełnisko w części 
stropowej to humus spiaszczony barwy sza-
roczarnej; część środkowa i południowa 
wypełniska ma nieco ciemniejsze zabarwie-
nie, części przykrawędne i północna są ja-
śniejsze wskutek większej domieszki piasku. 
Przy krawędzi części zachodniej obiektu 
widnieje nieregularnego kształtu plama hu-
musu barwy szarobrunatnej. W przekroju 
obiekt ten to regularnie zaokrąglona jama. 
Głębokość maksymalna – 60 cm. Wyróżnić 
tu można zasadnicze wypełnisko – regular-
ną, półokrągłą nieckę o średnicy około 120 
cm. Wypełnisko stanowi czarnoszary, spiasz-
czony humus, z dużą ilością drobin polepy, 
fragmentów ceramiki w części środkowej 
i przydennej oraz resztkami spalenizny 
w części przydennej. Niecka ta znajduje się 
„w otulinie” ciemnoszarej warstwy humu-
sowo-piaszczystej, rozwleczonej w kierunku 
północnym. Wypełnisko zawiera wiele frag-
mentów garnków glinianych. Drobiny po-
lepy w całym wypełnisku prawdopodobnie 
zostały zagarnięte do wnętrza razem z hu-
musem. We wnętrzu znajdują się pokruszo-
ne i spękane termicznie kamienie, przy dnie 

drobiny spalenizny, ale brak śladów prze-
palenia zawartości obiektu i podłoża; spa-
lenizna albo została zagarnięta wtórnie do 
wnętrza, albo stanowi ślad krótkotrwałego, 
jednorazowego niecenia ognia.

Pozostałe dwa obiekty w tym skupisku 
to płytkie jamy o nieregularnym dnie, za-
wierające fragmenty ceramiki, a także drob-
ne grudki polepy, drobiny spalenizny i na-
turalnego pochodzenia kamienie żwirowe.

Obiekt 4 usytuowany jest w odległości 
około 3 m na północny wschód od opisa-
nego wyżej zespołu obiektów 1‒3. Jest to 
regularna niecka o łagodnie zaokrąglonym 
dnie i miąższości do 27 cm, wypełniona 
szaroczarnym, spiaszczonym humusem 
z drobnymi wtrętami polepy i czarnej spa-
lenizny przy dnie. Obiekt 5 to pozostałość 
niewielkiego paleniska. 

Datujący materiał ceramiczny znaleziono 
tylko w obiektach 1‒3. Jednak pozostałe cechy 
wspólne jak drobiny polepy i spalenizny, rodzaj 
wypełniska, zdają się wskazywać, że wszyst-
kie te obiekty stanowią jednorodny funkcjo-
nalnie i chronologicznie zespół związany 
z wiejskim osadnictwem z późnego średnio-
wiecza. Odsłonięte relikty to pozostałości osa-
dy (wsi) późnośredniowiecznej, w większości 
budynków i urządzeń naziemnych. Na po-
wierzchni, jak również głębiej, w trakcie prac 
związanych z odhumusowaniem terenu inwe-
stycyjnego, znajdywano tu liczne fragmenty 
naczyń późnośredniowiecznych.

Materiał ceramiczny, na który składa się 
89 fragmentów naczyń, jest bardzo jedno-
rodny. Zdecydowana większość to fragmen-
ty ceramiki stalowoszarej (cienkościenne 
garnki, których wylew ma profilowaną kry-
zę, a na brzuścu poziome rzędy ostro rytych, 
dookolnych żłobków; ryc. 3). Na fragmen-
tach den widoczne są ślady podsypki. Tech-
nologicznie, ceramikę tę należy zaliczyć do 
grupy B1, część także do grupy B2, wg 
klasyfikacji stosowanej dla materiałów póź-
nośredniowiecznych z Dolnego Śląska1. 
Nieliczne fragmenty (trzy z obiektu 1 i je-
den z obiektu 2) noszą cechy ceramiki 
wczesnośredniowiecznej (grupa A wyżej 

Ryc. 2. Wawrzyńcowice, osada późnośrednio-
wieczna. Rozmieszczenie i przekroje zbadanych 
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wymienionej klasyfikacji). Generalnie, ce-
ramikę, a więc i zbadane obiekty osadnicze, 
datować należy na wieki Xiii–XiV.

Miejsce znalezisk to teren pomiędzy 
stanowiskami 4 i 5 zlokalizowanymi w od-

ległości około 150 m od siebie, na linii 
północ‒południe. Jak się wydaje, w kon-
tekście dokonanych odkryć, stanowiska 4 
i 5 to jedna rozległa osada późnośrednio-
wieczna.

Ryc. 3. Wawrzyńcowice, osada późnośredniowieczna. Wylewy naczyń

PRZYPiSY 

1 Por. P. R z e ź n i k, Materiały ceramiczne, „Silesia Antiqua”, t. 39 (1998), s. 221‒238; tu dalsza literatura.
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Mariusz Krawczyk

VRChOLNĚ STřeDOVĚKÁ OSADA Ve WAWRZYńCOWiCÍCh,  
OPOLSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

V dubnu 2010 byl prováděn záchranný vý-
zkum během zemních pracích, souvisejících  
s výstavbou továrny na výrobu betonové dlažby 
ve Wawrzyńcowicích, středisková obec Strze-
leczki (obr. 1).

Výsledkem výzkumu bylo lokalizování a pro-
zkoumání 5 vrcholně středověkých objektů (obr. 
2). Jde o funkčně a chronologicky homogenní 
soubor související s vrcholně středověkým ves-
nickým osídlením. Dochovalo se ohniště, 2 jámy 
neurčené funkce, 2 mělké jámy s pozůstatky stře-
dověké užitkové vrstvy, dochované v terénních 
nerovnostech. Keramika nalezená v objektech je 
většinou stejnorodá. Převažují fragmenty ocelově 
šedé barvy z tenkostěnných hrnců s římsovitými 

okraji, na výduti zdobené hlubokým rýhováním 
(obr. 3). Technologicky se tato keramika řadí do 
skupiny B1, část také do skupiny B2 podle kla-
sifikace, používané pro vrcholně středověkou 
keramiku z Dolního Slezska. Nečetné fragmenty 
mají ještě raně středověký ráz (skupina A). Obec-
ně můžeme keramiku a tedy i sídlištní objekty 
datovat do 13.–14. století.

Zkoumaná lokalita leží mezi dvěmi staršími 
osadami (4 a 5), známými z archivních materiá-
lů, položenými ve vzdálenosti kolem 150 m od 
sebe ve směru sever – jih. Jak se zdá, ve světle 
dosavadních výzkumů lze konstatovat, že lokali-
ty 4 a 5 představují jednu rozlehlou vrcholně 
středověkou osadu. 
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Mariusz Krawczyk

eiNe SPäTMiTTeLALTeRLiChe SieDLUNG iN WAWRZYńCOWiCe,  
WOiWODSChAFT OPOLe

(Zusammenfassung)

im April 2010 wurden Notgrabungen bei den 
erdarbeiten für die erweiterung eines Betriebs 
für Betonpflastersteine in Wawrzyńcowice, Gem. 
Strzeleczki (Abb. 1) durchgeführt.

Die Untersuchungen ließen 5 Objekte – spät-
mittelalterliche Gruben erkennen (Abb 2). Alle 
bilden einen der Funktion und Zeitstellung ge-
mäß einheitlichen Komplex, der mit der spät-
mittelalterlichen Dorfbesiedlung verbunden ist. 
es sind eine Feuerstelle, zwei Gruben von un-
bestimmbarer Funktion, zwei flache Gruben mit 
Überresten einer mittelalterlichen, in Vertiefun-
gen des Geländes vorhandenen Nutzschicht 
erhalten geblieben. Das in den Objekten gefun-
dene keramische Material ist meistens sehr 
einheitlich. im Befund herrschen Fragmente der 
grauen Ware (dünnwandige Töpfe) vor, die mit 
Rändern mit einer profilierten Krause und am 

Bauch mit waagerechten Reihen von tief ge-
ritzten umlaufenden Furchen versehen waren 
(Abb. 3). herstellungstechnisch ist diese Kera-
mik der Gruppe B1 zuzuweisen, teilweise auch 
der B2, gemäß der Klassifizierung für spätmit-
telalterliche Ware Niederschlesiens. Wenige 
Fragmente tragen Züge der frühmittelalterlichen 
Keramik (Gruppe A). Generell ist diese Kera-
mik, somit auch die Siedlungsobjekte in das 
13. und 14. Jh. zu datieren.

Der Fundort gehört einem Gelände zwischen 
den archivischen Fundplätzen 4 und 5, die in 
einer entfernung von etwa 150 m voneinander, 
an der nordsüdlichen Linie liegen. Wie es scheint, 
darf man im Zusammenhang mit den gemachten 
entdeckungen annehmen, dass die genannten 
Fundplätze 4 und 5 eine ausgedehnte spätmittel-
alterliche Siedlung bilden.
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Radosław Zdaniewicz

WYNiKi BADAń ARCheOLOGiCZNYCh  
PRZY UL. ARMii KRAJOWeJ W PYSKOWiCACh,  

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Na przełomie sierpnia i września 2009 
roku pracownicy Działu Archeologii Mu-
zeum w Gliwicach prowadzili badania ar-
cheologiczne związane z  budową nowego 
pawilonu usługowo-mieszkalnego przy ul. 
Armii Krajowej 18 w Pyskowicach (ryc. 1). 
Przewidywano założenie wykopów pod fun-
damenty oraz podpiwniczenie nowego bu-
dynku.

W momencie rozpoczęcia prac ziemnych 
działka była w większości niezabudowana, 

uprzednio wyburzono bowiem niewielki 
budynek gospodarczy w jej wschodniej czę-
ści. Rozebrano również część budynku 
mieszkalno-gospodarczego w południowej 
części działki od ul. Armii Krajowej (ryc. 
2). Jego powstanie związane było z urba-
nizacją miasta w początkach XiX wieku. 
Był to dom usytuowany kalenicowo w sto-
sunku do ulicy, z sienią sklepioną żaglasto1. 
Rozebrane obiekty zbudowano z kamienia, 
cegły i drewna na fundamencie kamiennym 

Ryc. 1. Pyskowice. Lokalizacja badań. Skala 1 : 25 000
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łączonym zaprawą wapienną. Były one czę-
ściowo podpiwniczone. Negatywy ich kon-
strukcji zachowały się na ścianie kamienicy, 
przylegającej do działki od wschodu. 

Działka od zachodu i północy ograni-
czona jest ul. Kościelną, od wschodu wspo-
mnianą zabudową kamieniczną, a od połu-
dnia chodnikiem i nawierzchnią ul. Armii 
Krajowej (ryc. 2). Na powierzchni zalegał 
gruz cegalno-kamienny, stanowiący pozo-
stałość po wyburzonych budynkach dzie-
więtnastowiecznych. 

Prace ziemne prowadzono w ośmiu róż-
nej wielkości wykopach pod fundamenty 
i podpiwniczenie nowego budynku usytu-
owanych po północnej stronie zachowanej 
części mieszkalnego budynku dziewiętna-
stowiecznego. Dla potrzeb dokumentacyj-
nych oznaczono je cyframi od i do Viii. 
We wszystkich wykopach calec stanowił 
żółty, miejscami żółtopomarańczowy ilasty 
piasek, na który w zależności od wykopu 
natrafiono na głębokości od ok. 1 m (wy-
kopy ii‒Vii) do ok. 2,3 m (zachodnia część 
wykopu iii).

Układ nawarstwień odkryty w trakcie 
prac ziemnych wskazywał na silną eksplo-
atację działki od ok. połowy Xiii wieku po 

Ryc. 2. Pyskowice, ul. Armii Krajowej. Legenda: 
1 – działka objęta pracami archeologicznymi,  
2 – istniejąca zabudowa na działce, 3 – budynki 
rozebrane przed rozpoczęciem prac archeologicz-

nych

Ryc. 3. Pyskowice, ul. Armii Krajowej. Rzut fun-
damentów budynku

czasy najnowsze. Na szczególną uwagę za-
sługują jednak relikty najstarszych pozio-
mów użytkowych związanych z rozwojem 
miasta lokacyjnego w średniowieczu (wie-
ki Xiii‒XiV), które dostrzeżono wyraźnie 
jedynie w zachodniej i południowej części 
działki (wykopy i, ii, iii i Vii). Należy 
jednak zaznaczyć, iż w wielu partiach eks-
plorowanych wykopów nawarstwienia te 
zostały silnie zniszczone w czasach nowo-
żytnych (wkopy fundamentowe, wyburzenia, 
niwelacje terenu).

W miarę nienaruszony układ nawarstwień 
średniowiecznych zachował się jedynie 
w wykopie iii zlokalizowanym w centralnej 
części badanej działki, równolegle do ścia-
ny północnej istniejącego w XiX wieku 
budynku, w odległości ok. 4 m od jego 
krawędzi północnej (ryc. 3; wykop w kształt-
cie litery L, dłuższa północna ściana o dłu-

Legenda:

0 5 cm

0 20 cm
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gości ok. 14,2 m, zachodnia ok. 7,5 m). Od 
wschodu wykop iii dochodził do ścian ka-
mienicy, usytuowanej na sąsiedniej działce, 
a południowy odcinek (o długości 5,2 m) 
opierał się na ścianie istniejącego budynku. 
Na poziom osadniczy związany z funkcjo-
nowaniem miasta (być może jeszcze w dru-
giej połowie Xiii, choć najprawdopodobniej 
dopiero w XiV wieku) natrafiono tu na 
głębokości ok. 0,6‒0,7 m od poziomu grun-
tu (warstwa 2). W warstwie tej odkryto 293 
fragmenty ceramiki naczyniowej. W głów-
nej mierze były to fragmenty naczyń wy-
palone w atmosferze redukcyjnej. Naczynia 
te wykonano na kole, techniką taśmowo-
-ślizgową, z gliny z domieszką wyselekcjo-
nowanego piasku. Miały one wyraźnie po-
grubione brzegi, zwykle w formie wielo-
stronnie profilowanej listwy plastycznej 
z wieloma wariantami okapów (ryc. 5i‒k). 
Na większości brzegów widoczne są wy-
raźnie zaznaczone, relatywnie głębokie wrę-
by na pokrywki. Dzięki większym fragmen-
tom naczyń z brzegami oraz fragmentami 
brzuśca, udało się odtworzyć niektóre formy 
naczyń. Jedną z nich był baniasty garnek 
o esowatym profilu, krótkiej szyjce i łagod-
nym barku, z wyraźnie wychylonym wyle-
wem. inną formą był garnek o wyraźniej 

zaznaczonej szyjce, bez zaznaczonego bar-
ku. Brzuśce części naczyń ozdobiono płyt-
kimi, łagodnie profilowanymi a wykonany-
mi narzędziem jednozębnym, dookolnymi 
rowkami, bądź pasmem głębszych, ostro 
profilowanych rowków, wykonanych narzę-
dziem wielozębnym.

W większości wypełniska wykopu iii 
stwierdzono glebę calcową. Jedynie w czę-
ści zachodniej, poniżej warstwy 2 natrafio-
no na inny układ stratygraficzny. Nawar-
stwienia widziane w tej części wiązać na-
leży zapewne z obiektem archeologicznym 
o trudnej do interpretacji funkcji. Pod wzglę-
dem chronologicznym obiekt ten powiąza-
ny jest z funkcjonowaniem miasta już 
w Xiii i pierwszych dziesięcioleciach XiV 
wieku. Niestety z przyczyn technicznych nie 
udało się odsłonić całości tego założenia. 
Jego wypełnisko, składające się z kilku jed-
nostek stratygraficznych (warstwy 5, 6, 7, 
8, 9, 11) zarejestrowano jednak w profilu 
zachodnim wykopu iii (ryc. 4). Pojedyncze 
fragmenty naczyń odkryto jedynie w war-
stwie 7. W większości pochodziły one z na-
czyń wykonanych na kole, techniką taśmo-
wo-ślizgową, a następnie obtoczonych aż 
do dna. Jako domieszkę schudzającą glinę 
wykorzystano drobny piasek lub mieszani-

Ryc. 4. Pyskowice, ul. Armii Krajowej. Profil zachodni wykopu iii: 1 ‒ czarny, ilasty piasek z dużą 
ilością spalenizny oraz gruzu ceglano-kamiennego, 1A ‒ gruz ceglany, 2 ‒ szarobrunatny, ilasty piasek 
z dodatkiem węgli drzewnych, 3 ‒ biały piasek z wtrętami ciemnoszarej próchnicy, 4 ‒ biały piasek, 
5 ‒ ciemnoszary, ilasty piasek z dużą ilością węgli drzewnych, 6 ‒ biało-pomarańczowy, ilasty piasek, 
7 ‒ szary, ilasty piasek z niewielką ilością węgli drzewnych, 8 ‒ ciemnobrunatny, ilasty piasek z dużą 
ilością węgli drzewnych, 9 ‒ ciemnoszary, ilasty piasek z niewielką ilością węgli drzewnych, 11 ‒ 

ciemnobrunatny, ilasty piasek z dużą ilością polepy, 14 – żółty piasek (calec)

0 1 m
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Ryc. 5. Pyskowice, ul. Armii Krajowej. Zabytki z wykopu iii

nę piasku i drobnego tłucznia. Naczynia 
wypalono na kolory stalowoszary, szary, 
brunatnoszary lub czarny. Formy naczyń są 
trudne do odtworzenia z powodu znacznego 
rozdrobnienia materiału. Wydaje się iż naj-
powszechniejszą była klasyczna, esowata 
forma garnka o mniej lub bardziej wydatnym 

barku, osadzonego na prostym lub wklęsłym 
dnie. Wylewy naczyń miały brzegi w po-
staci silnie wychylonej, zaokrąglonej kolby, 
często zgrubiałej i dodatkowo silnie pod-
ciętej, tworzącej okap (ryc. 5a). Brzeg kol-
bowaty w jednym przypadku miał kształt 
wieloboczny, o spłaszczonej części górnej 

a b
c

d e f

g

h
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k
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(ryc. 5d). Zachowały się też wylewy w po-
staci wysokich profilowanych listew pla-
stycznych, mniej lub bardziej podciętych 
w okap (ryc. 5h). Ornamentyka naczyń 
wypalanych w atmosferze redukcyjnej opar-
ta była na dookolnych, różnie profilowanych 
liniach rytych. Odnotować można również 
fragmenty zdobione ornamentem fryzowym, 
gdzie pasma dookolnych rowków wieńczą 
linie faliste (ryc. 5a). Taką formę zdobień 
należy jednak uznać za anachronizm w gru-
pie ceramiki. Niewielki komponent w ze-
stawie ceramiki naczyniowej z warstwy 7 
stanowią fragmenty naczyń o cechach wcze-
snośredniowiecznych. Wykonano je na kole, 
techniką taśmowo-ślizgową, z gliny z do-
mieszką piasku lub drobnego tłucznia. Na-
czynia wypalono na kolor kremowy lub 
ceglastokremowy, w atmosferze utleniającej 
bądź niejednorodnej. Ornamentyka po-
wierzchni ogranicza się do różnej głęboko-
ści oraz szerokości dookolnych żłobków, 
wykonanych narzędziem jednozębnym. Nie-
stety, w dostępnym zestawie brak części 
przybrzeżnych, a dominują mało charakte-
rystyczne fragmenty części środkowych 
naczyń (ryc. 5b‒f).

W wypełnisku warstwy 7 natrafiono rów-
nież na niezwykle ciekawy zabytek głowi-
cy miecza (ryc. 5g). Ma ona w rzucie kształt 
ośmiokątny, niesymetryczny, lekko wydłu-
żony z jednej strony. W przekroju ma rów-
nież kształt ośmioboczny. Krawędzie są 
wyraźnie zaznaczone, wręcz ostre. Po-
wierzchnia głowicy jest z jednej strony 
uszkodzona termicznie. Jej zewnętrzną po-
włokę wykonano z brązu, a wnętrze wypeł-
niono ołowiem, którego zutylizowane po-
zostałości dostrzeżono wewnątrz. Pod 
względem formalnym zaliczyć ją należy do 
typu i1, wg typologii ewarta Oakeshotta2.

Jak wspomniano powyżej, istnieje pro-
blem z interpretacją odkrytego w wykopie 
iii obiektu archeologicznego. Na uwagę 
zasługuje jednak bliskość domniemanego 
przebiegu średniowiecznych obwałowań 
i fosy miejskiej, która mogłaby wskazywać 
na związek tego obiektu z umocnieniami 
miasta lokacyjnego. Na taką interpretację 
mógłby wskazywać pośrednio również od-
kryty fragment miecza. Wydaje się jednak, 
iż potwierdzenie hipotezy wymagałoby do-
datkowych uzupełniających badań sondażo-
wych w zachodniej części działki. 

PRZYPiSY

1 Miasto Pyskowice, [tekst P. R o ś c i s z e w s k i na podstawie inwentaryzacji R. R e s p o n d o w s k i e g o], 
Katowice 1991, s. 9.

2 e. O a k e s h o t t, The Sword in the Age of Chivalry, New York–Washington 1964, s. 103.

Radosław Zdaniewicz

VÝSLeDKY ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU NA ULiCi ARMii KRAJOWé  
V PYSKOWiCÍCh, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

Na podzim roku 2009 byl pracovníky Arche-
ologického oddělení Muzea v Gliwicích proveden 
archeologický výzkum při stavbě nového obchod-
ního centra na ulici Armii Krajowé č. 18  
v Pyskowicích, slezské vojvodství (obr. 1). Vý-
kopové práce byly prováděny v  8 výkopech pro 

základy a podsklepení nové budovy, lokalizova-
ných na severní straně obytného domu z 19. sto-
letí, stojícího na parcele (obr. 2). Objevená sou-
vrství dokládají užívání parcely přibližně od po-
loviny 13. století až do současnosti. Pozornost 
zaslouží pozůstatky vrstev pojících se s vývojem 
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Radosław Zdaniewicz

eRGeBNiSSe VON ARChäOLOGiSCheN UNTeRSUChUNGeN AN DeR ARMii 
KRAJOWeJ-STRASSe iN PYSKOWiCe, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

im herbst 2009 führten die Mitarbeiter der 
Abteilung für Archäologie des Museums in Gli-
wice archäologische Arbeiten im Zusammenhang 
mit dem Bau eines neuen Pavillons an der Armii 
Krajowej-Straße 18 in Pyskowice, schlesische 
Woiwodschaft (Abb. 1). Die erdarbeiten fanden 
in acht Fundament- und Kellergruben des neuen 
Gebäudes statt, die an der Nordseite eines auf 
dem Grundstück befindlichen Wohnhauses aus 
dem 19. Jh. angelegt wurden (Abb. 2). Die auf-
gedeckte Schichtenfolge wies auf eine Nutzung 
des Grundstücks etwa von der Mitte des 13. Jh. 
bis in die neuste Zeit hin. Beachtenswert sind 
Überreste der Nutzhorizonte, die mit der entwick-
lung der Lokationsstadt im Mittelalter (13.–14. 
Jh.) zusammenhängen, die jedoch nur im westli-
chen und südlichen Teil des Grundstücks sichtbar 
wurden (Schnitte i, ii, iii und Vii). es ist jedoch 
zu bemerken, dass jene Schichten in vielen Teilen 
der Schnitte bei der Bebauung in der Neuzeit und 
gegenwärtig zerstört worden sind. Relativ unge-
störte mittelalterliche Schichten wurden lediglich 
im Schnitt iii im zentralen Teil des Grundstücks 
freigelegt (Abb. 3). Der Siedlungshorizont, der 
mit der bestehenden Stadt verbunden war (in der 
2. hälfte des 13.?–14. Jh.), kam in einer Tiefe 

von etwa 0,6‒0,7 m vom Grundniveau (Schicht 
2) zum Vorschein. in dieser Schicht wurden 293 
Fragmente der Gefäßkeramik gefunden. in der 
meisten Füllerde des Schnitts iii unterhalb der 
Schicht 2 konnte der gewachsene Boden festge-
stellt werden. eine andere Schichtenlage trat nur 
im westlichen Teil des Schnitts auf. Die aufge-
deckten Schichten sind mit einem archäologischen, 
schwierig zu deutenden Objekt zu verbinden. Aus 
technischen Gründen konnte man die ganze An-
lage nicht freilegen. Beachtenswert ist jedoch die 
Nähe der mittelalterlichen Wallanlagen und des 
Stadtgrabens, die auf einen Zusammenhang dieses 
Objekts mit den Befestigungen der Lokationsstadt 
hinweisen ließen. Dieses Objekt sei wohl mit der 
bereits im 13. und in den ersten Jahrzehnten des 
14. Jh. bestehenden Stadt zu verbinden. Seine 
Füllung, die aus einigen Schichten besteht (5, 6, 
7, 8, 9, 11), wurde im westlichen Profil des 
Schnitts iii ermittelt (Abb. 4). Vereinzelte Gefäß-
fragmente, die aus der Wende zum 14. Jh. stam-
men, wurden lediglich in der Schicht 7 gefunden 
(Abb. 5a‒h). es kam auch ein äußerst interessan-
ter Fund eines bronzenen, oktogonalen Schwert-
knaufs zutage, den man ins ausgehende 13.‒1. 
hälfte des 14. Jh. datieren kann.

středověkého lokačního města (13.–14. století), 
které se výrazněji projevily pouze v západní a již-
ní části parcely (výkopy i, ii, iii a Vii). Je však 
třeba poznamenat, že na mnoha místech ve výko-
pech byly tyto vrstvy zničeny během stavebních 
prací v novověku a v současnosti. Poměrně dob-
ře zachované středověké vrstvy byly odkryty pou-
ze ve výkopu  iii v centrální části parcely (obr. 
3). Úroveň intaktní středověké vrstvy, související 
s využíváním místa ve 2. polovině 13.(?)–14. sto-
letí, byla zachycena v hloubce kolem 0,6–0,7 m 
od současné úrovně terénu (vrstva 2). Z této vrst-
vy pocházejí 293 fragmenty keramiky. Na většině 
plochy výkopu iii se pod vrstvou 2 objevilo pod-
loží. Odlišná statigrafická situace byla zazname-
nána pouze v západní části výkopu, kde byl ob-

jeven objekt (?) zatím neznámé funkce. Z tech-
nických důvodu jej nebylo možné odkrýt celý. Je 
však třeba upozornit na to, že v nevelké vzdále-
nosti se předpokládá průběh středověkého opev-
nění a městského příkopu, což by mohlo ukazovat 
na souvislost objektu s opevněním lokačního měs-
ta. Lze ho datovat od 13. do prvních desetiletí 14. 
století. Stratifikace jeho výplně, sestávající z ně-
kolika vrstev (5, 6, 7, 8, 9, 11), se podařilo do-
kumentovat na západním profilu sondy iii. (obr. 
4). Nečetné fragmenty nádob datovaných na pře-
lom 13. a 14. století byly objeveny pouze ve 
vrstvě 7 (obr. 5a–h). V ní byl také nalezen velmi 
zajímavý předmět – bronzová oktogonální hlavice 
meče, kterou také můžeme datovat v intervalu 
konec 13. až 1. polovina 14. století. 
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Marian Pawliński

SPRAWOZDANie Z BADAń RATOWNiCZYCh  
NA PLACU TADeUSZA KOŚCiUSZKi W BYTOMiU, 

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Od 12 stycznia do 23 września 2009 roku 
pracownicy Działu Archeologii Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu prowadzili nad-
zór archeologiczny oraz badania ratownicze 
na budowie Centrum handlowego Agora 
Bytom – kwartał pomiędzy ulicami: Piekar-
ską, Jainty, Dzieci Lwowskich i placem 
Kościuszki (ryc. 1).

Badania archeologiczne poprzedzające 
inwestycję Dział Archeologii Muzeum Gór-
nośląskiego w Bytomiu przeprowadził w tym 

rejonie w latach 2006 i 2007. Odkryto wów-
czas relikty kamienne i ceglane mury pocho-
dzące z wyburzonej dziewiętnastowiecznej 
zabudowy a na głębokości 2,8 m obiekt 1 
oszalowany dębowymi dranicami o wymia-
rach 1,5 × 1,55 m i fragment drewnianego 
rynsztoka (obiekt 2). Obiekt 1 zinterpreto-
wano wówczas jako szybik górniczy zwią-
zany z eksploatacją dolomitów kruszconośnych 
i taka informacja ukazała się w publikacjach 
archeologicznych1. eksplorowano go wów-

Ryc. 1. Bytom. Lokalizacja placu Tadeusza Kościuszki. Skala 1 : 25 000
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czas jedynie do głębokości 4,8 m, nie do-
chodząc do spągu, ponieważ zachodziło 
niebezpieczeństwo obsunięcia się ścian wy-
kopu. Do dalszej eksploracji postanowiono 
powrócić przy pogłębianiu terenu pod pla-
nowane centrum handlowe.

Od 12 stycznia 2009 roku nadzorem ar-
cheologicznym objęto całą planowaną in-
westycję. Podczas drążenia wykopu pod 
ścianę szczelinową we wschodniej części 
placu, na odcinku pomiędzy ul. Gliwicką 
a ul. Jainty koparka wydobyła deski i belki 
drewniane pochodzące z dwóch obiektów 
oddalonych od siebie w linii prostej o oko-
ło 25 m, które oznaczono numerami 3 i 4. 
Badania ratownicze rozpoczęto 4 maja 
i kontynuowano do 5 czerwca 2009 roku. 
W trakcie prac archeologicznych odkryto 
i przebadano drewniane, średniowieczne 
studnie czerpalne. Analizę dendrochronolo-
giczną próbek drewna ze studni wykonał 
prof. dr hab. Marek Krąpiec z Katedry Geo-
logii i Geofizyki AGh w Krakowie, nato-
miast pomiary geodezyjne Przedsiębiorstwo 
Geodezyjno-informatyczne iNFOGeO Sp. 
z o.o. z Będzina.

Obiekt 3 –  studnia
Podczas drążenia wykopu pod ścianę 

szczelinową uszkodzono wschodnią ścianę 
studni. Pierwotne jej wypełnisko zostało 
całkowicie wypłukane i szczelnie wypełnio-
ne betonem (ryc. 4). Cembrowina w kształ-
cie kwadratu zachowała się od stron pół-
nocnej, zachodniej i południowej. Górną jej 
część (do głębokości 268,28 m n.p.m.) 
zbudowano z poziomo ułożonych desek 
(ramiaków) o długości 1,3–1,42 m i szero-
kości 0,15–0,2 m, z wycięciami na krótszych 
bokach, łączonych w narożach na zrąb (złą-
cze zakładkowe). Dolną część studni zbu-
dowano z poziomo ułożonych desek o dłu-
gości około 1 m, dodatkowo uszczelniając 
ją od zewnątrz pionowymi dranicami o dłu-
gości 1,1 m i szerokości 0,2–0,23 m, za-
bezpieczającymi studnię przed zamuleniem. 
Górne krawędzie dranic były płasko ścięte, 
natomiast dolne części wbite w grunt za-

ostrzono (ryc. 5). Dranice w rzucie pozio-
mym miały kształt trójkąta z wpustem (wą-
torem) na całej długości grubszej krawędzi 
i tzw. piórem, czyli cieńszą krawędzią po 
stronie przeciwnej. Ułatwiało to łączenie 
dranic ze sobą i zapewniało szczelność stud-
ni. W narożnikach studni od wewnątrz 
umieszczono pionowe słupy, wzmacniające 
konstrukcję obiektu, które zostały wbite 
w gliniaste podłoże. Dno studni zalegało na 
głębokości około 7,5 m poniżej pierwotnej 
powierzchni placu. Z analizy dendrochro-
nologicznej wynika, że drewno użyte do 
budowy studni pochodziło z dębów ściętych 
pod koniec pierwszej ćwierci XV wieku.

Obiekt 4 ‒  studnia
Ze studni tej zachowały się jedynie frag-

menty dwóch desek, które tkwiły we wschod-
niej ścianie szczelinowej na głębokości oko-
ło 3,4 m poniżej pierwotnej powierzchni 
placu. Z badań dendrochronologicznych 
wynika, że drewno użyte do budowy studni 
pochodziło najprawdopodobniej z dębów 
ściętych w latach trzydziestych XiV wieku.

Obiekt 5 ‒  studnia
Studnię uchwycono w dolnej partii na 

głębokości 268,78 m n.p.m. (około 6,4 m 
poniżej pierwotnej powierzchni placu). Usy-
tuowana była przy wschodniej ścianie pla-
nowanej inwestycji. Cembrowinę w kształcie 
kwadratu w rzucie poziomym zbudowano 
z poziomo ułożonych ramiaków o długości 
1,35 m z wycięciami na krótszych bokach, 

Ryc. 2. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Obiekt 
5 ‒ studnia
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łączonych w narożach na zakładkę (ryc. 2). 
Ściany cembrowiny od strony wewnętrznej 
zabezpieczono przed zamuleniem pionowo 
wbitymi dranicami o płasko ściętych krawę-
dziach górnych, których szacunkowa długość 
mogła wynosić około 1 m. Tym samym więc 
spąg studni zalegał prawdopodobnie na głę-
bokości około 7,4–7,5 m poniżej pierwotnej 
powierzchni placu, czyli podobnie jak 
w obiekcie 3. W narożnikach studni od we-
wnątrz umieszczono cztery pionowe słupy 
o przekroju kwadratowym, które wzmacnia-
ły konstrukcję. eksplorację studni oraz od-
słonięcie cembrowiny od zewnątrz utrudniła 
woda. Wewnętrzne wymiary studni wynosi-
ły 1 × 1 m. Z częściowo wyeksplorowanego 
wypełniska pozyskano 7 fragmentów cera-
miki toczonej na kole, w tym m.in. fragment 
brzegowy garnka, jeden fragment skóry oraz 
gródkę polepy. Analizie dendrochronologicz-
nej poddano jedną próbkę drewna jodłowego, 
która pochodziła z drzewa ściętego podczas 
przerwy wegetacyjnej 1358/59.

Obiekt 6 ‒  studnia
Zachowała się dolna część studni (ryc. 

6). Cembrowinę zbudowano z poziomo uło-
żonych desek – ramiaków o długości 1,3 m 
i szerokości od 0,15 do 0,3 m, z wycięciami 
na krótszych bokach ‒ połączonych w na-
rożnikach na zakładkę. Studnia w rzucie 
poziomym miała kształt kwadratu o wymia-
rach 1 × 1 m (wewnątrz). Cembrowina od 
wewnątrz była dodatkowo uszczelniona pio-
nowo wbitymi dranicami o długości 1 m 
i szerokości 0,14–0,2 m. Dranice od góry 
były płasko ścięte, natomiast od dołu za-
ostrzone i wbite w gliniaste podłoże. Studnia 
sięgała do głębokości ok. 6,7 m poniżej pier-
wotnej powierzchni placu. Z jej wypełniska 
pozyskano następujący materiał zabytkowy: 
wiadro klepkowe o wysokości 0,5 m, złożo-
ne z 13 klepek i wzmocnione żelaznymi 
obręczami (ryc. 7), 2 fragmentarycznie za-
chowane pokrywki gliniane, 3 duże ułamki 
garnka lub dzbana, 50 fragmentów ceramiki, 
5 kawałków drewnianej miseczki, fragmen-
ty skóry i kości zwierzęce. Analizą dendro-

chronologiczną objęto 3 próbki, w tym dwie 
jodłowe i jedną wiązową. Najmłodsze za-
chowane w próbkach słoje wskazują, że po-
chodziły one z drzew ściętych w latach 
osiemdziesiątych Xiii wieku.

Obiekt 7 ‒  studnia
Cembrowinę studni zbudowano na planie 

kwadratu z poziomo ułożonych, szerokich 
desek ‒ ramiaków z wycięciami na krótszych 
bokach, połączonych ze sobą na zrąb. Dla 
wzmocnienia konstrukcji umieszczono w na-
rożnikach studni od strony wewnętrznej czte-
ry pionowe słupy, w przekroju kwadratowe 
(12 × 12 cm), zaostrzone u dołu i wbite w gli-

Ryc. 3. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Obiekt 
7 – studnia

niaste podłoże (ryc. 3). Studnia wewnątrz 
miała wymiary 1,2 × 1,2 m. Z jej wypełniska 
pozyskano następujący materiał zabytkowy: 
fragment sierpa żelaznego, 9 dzbanów, frag-
menty wiadra klepkowego (9 klepek o dłu-
gości 0,21 m i połówka dna), 5 fragmentów 
drewnianego talerza, 10 fragmentów skóry, 
fragmenty sznurów wyplecionych z łyka li-
powego, 143 fragmenty ceramiki, 7 fragmen-
tów wyrobów drewnianych oraz kości zwie-
rzęce. Wśród pozyskanych zabytków na 
uwagę zasługuje duży dzban wysokości 34,5 
cm, o powierzchni szkliwionej, zielonkawy 
z ciemnym srebrzystym nalotem (ryc. 12). 
Fragmenty ceramiki z tegoż dzbana poddano 



Ryc. 4. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Obiekt 3 ‒ studnia

Ryc. 5. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Obiekt 3 ‒ studnia



Ryc. 6. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Obiekt 6 ‒ studnia

Ryc. 7. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Obiekt 6 ‒ wiadro drewniane w studni



Ryc. 8. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Obiekt 8 ‒ studnia

Ryc. 9. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Obiekt 8 ‒ dolna część studni



Ryc. 10. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Obiekt 8 ‒ kołowrót drewniany

Ryc. 11. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Obiekt 8 ‒ dolna część studni z wiadrem drewnianym
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badaniom z wykorzystaniem elektronowego 
mikroskopu skaningowego z przystawką ana-
lizującą. Badania wykazały, że barwa sre-
brzysta uzyskana została najprawdopodobniej 
przypadkowo. W trakcie wypalania powsta-
ły lokalnie warunki redukcyjne, które spo-
wodowały osadzenie się cienkiego filmu 
węglowego na powierzchni wypalanego, 
wcześniej szkliwionego naczynia. Film wę-
glowy jest efektem częściowego uporządko-
wania struktury węgla. Podczas wypalania 
nastąpiła częściowa grafityzacja2.

Wykonano również badania próbki pół-
plastycznej brązowej substancji zalegającej 
wewnątrz drewnianego wiaderka. Wyniki 
badań wykazały, że jest to smoła otrzyma-
na z drzew iglastych – najprawdopodobniej 
z sosny. Mogła ona być używana do im-
pregnacji i ochrony drewna3.

Ze studni pobrano cztery próbki do ana-
lizy dendrochronologicznej. Pochodzą one 
z dębów ściętych w latach 1262 i 1263.

Obiekt  8  –  studnia  (obiekt  1  z  badań 
w 2006  roku)

Studnia ta została odkryta podczas badań 
sondażowych w 2006 roku. eksplorowano 
ją wówczas do głębokości ok. 4,8 m. Prace 
przerwano ze względu na niebezpieczeństwo 
oberwania się profili wykopu. W trakcie ba-
dań ratowniczych w 2009 roku uchwycono 
jej dalszą część, którą wyeksplorowano do 
dna. W dolnym odcinku studnia miała po-
dwójną cembrowinę (zewnętrzną i wewnętrz-
ną), zbudowaną z grubych, dębowych desek 
– ramiaków z wycięciami na krótszych bo-
kach ‒ łączonych w narożnikach na zakład-
kę. Długość desek z cembrowiny zewnętrz-
nej wynosiła od 1,4 m do 1,5 m, natomiast 
deski cembrowiny wewnętrznej miały dłu-
gość 1,2–1,25 m. Szerokość ramiaków 
w obydwu cembrowinach wynosiła od 0,21 
do 0,33 m. W końcowym odcinku obiektu 
pomiędzy cembrowinę zewnętrzną i we-
wnętrzną wmontowano pionowe dranice 
o szerokości 0,2 m i długości 0,65–0,85 m, 
zabezpieczające studnię przed zamuleniem, 
które wbito w gliniaste podłoże (ryc. 8). 
Dranice od góry były płasko ścięte, natomiast 
od dołu zaostrzone przez dwustronne skośne 
ścięcie z krawędzi. Studnia miała drewniane 
dno z płaskich dranic, dochodzących do kra-
wędzi cembrowiny wewnętrznej, występują-
ce na głębokości 267,87 m n.p.m., tj. około 
7 m poniżej pierwotnej powierzchni placu 
(ryc. 9). W wypełnisku studni odkryto dobrze 
zachowany drewniany kołowrót (ryc. 10), 
duże wiadro klepkowe o masywnym uchwy-
cie zakończonym kółkiem, złożone z 12 
klepek, ściągniętych trzema żelaznymi obrę-
czami (ryc. 11, 13), dzbanek gliniany pokry-

Ryc. 12. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Dzban 
gliniany z obiektu 7

Ryc. 13. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Żela-
zny uchwyt drewnianego wiadra z obiektu 8
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Ryc. 14. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Dzba-
nek gliniany z obiektu 8

ty żółtobrązową glazurą o wysokości 16 cm 
(ryc. 14), 8 fragmentów przedmiotów żela-
znych, 15 ułamków ceramiki, 8 kawałków 
skóry, fragment dna naczynia drewnianego, 
klepkę i kości zwierzęce. Z obudowy studni 
pobrano próbki do badań dendrochronolo-
gicznych. Dęby z obudowy studni zostały 
ścięte w okresie od 1354 do 1359 roku. Da-
tującymi obiekt są jednak elementy najmłod-
sze, tak więc studnię tę należy zapewne 
datować na lata 1359‒1360.

Obiekt 9 ‒  studnia
Uchwycono dolny fragment obiektu na 

głębokości około 6 m poniżej pierwotnej 
powierzchni placu. Studnia zbudowana była 
z okrąglaków o długości 1,2–1,3 m w kon-
strukcji zrębowej na planie kwadratu. Cem-
browinę obudowano wewnątrz pionowymi 
dranicami wbitymi w gliniaste podłoże, two-
rzącymi czworobok o wymiarach 0,8 × 0,8 
m (ryc. 15). Dranice miały długość od 0,95 
do 1,15 m i szerokość od 0,2 do 0,3 m. ich 
górne krawędzie były płasko ścięte, a dolne 
obustronnie zaostrzone. Dranice w rzucie 
poziomym miały kształt trójkąta z wpustem 
(wątorem) na całej długości grubszej krawę-
dzi i tzw. piórem, czyli cieńszą krawędzią 
po stronie przeciwnej. Ułatwiało to łączenie 
dranic ze sobą i zapewniało szczelność stud-

Ryc. 15. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Obiekt 
9 ‒ studnia

Ryc. 16. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Dzban 
gliniany z obiektu 9

Ryc. 17. Bytom, plac Tadeusza Kościuszki. Dzban 
gliniany z obiektu 9
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ni. W wypełnisku obiektu znaleziono nóż 
żelazny, kółko żelazne, 2 fragmenty okucia 
żelaznego, 16 dzbanów (ryc. 16, 17), 3 garn-
ki, 17 fragmentarycznie zachowanych naczyń 
glinianych, 1057 ułamków ceramiki, but 
skórzany, 5 fragmentów skóry, fragment dna 
naczynia drewnianego i kości zwierzęce. Do 
analizy dendrochronologicznej pobrano czte-
ry próbki, z których jedna uzyskała datowa-
nie bezwzględne. Pochodziła ona z drzewa 
ściętego w 1297 roku.

Obiekt 10
W odległości 6 m na północny wschód 

od obiektu 9 zlokalizowano w betonowej 
ścianie szczelinowej fragment deski, która 
prawdopodobnie pochodziła z cembrowiny 
kolejnej studni, całkowicie zniszczonej 
w trakcie prac inwestycyjnych. Deska za-
legała na głębokości ok. 6 m poniżej pier-
wotnej powierzchni placu.

Wszystkie drewniane obiekty odkryte 
podczas badań ratowniczych prowadzonych 

przy budowie Centrum handlowego Agora 
Bytom były studniami czerpalnymi, służący-
mi mieszkańcom średniowiecznego Bytomia 
do eksploatacji wody, niezbędnej zarówno 
w każdym gospodarstwie domowym, jak 
również w różnych gałęziach rzemiosła, ta-
kich jak garncarstwo, garbarstwo, kowalstwo. 
Z ośmiu zbadanych studni, sześć znajdowa-
ło się w obrębie murów miejskich (obiekty 
3, 4, 5, 6, 7, 8), natomiast dwie (obiekty 9 
i 10) ulokowane były poza murami obron-
nymi. Najdalej na zachód wysunięta studnia 
(obiekt 9) znajdowała się w odległości oko-
ło 90 m na zachód od murów miejskich. 
Sześć studni w obrębie murów obronnych 
w zachodniej części miasta ulokowanych było 
na stosunkowo niewielkim obszarze, wyno-
szącym około 450 m². Najstarszą studnią jest 
obiekt 7. elementy jej obudowy wykonano 
z drzew ściętych w latach 1262 i 1263, na-
tomiast najmłodszą studnią jest obiekt 3, do 
budowy której użyto dębów ściętych pod 
koniec pierwszej ćwierci XV wieku.
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Marian Pawliński

ZPRÁVA O ZÁChRANNéM VÝZKUMU  
NA NÁMĚSTÍ TADeUSZe KOŚCiUSZKA V BYTOMi, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

V době od 12. ledna do 23. září 2009 byl 
Archeologickým oddělením hornoslezského mu-
zea v Bytomi (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu) 
proveden archeologický dohled a záchranný vý-
zkum při stavbě obchodního centra Agora Bytom. 

Plocha výzkumu zabírala parcely mezi ulicemi 
Piekarska, Jainty, Dzieci Lwowskich a náměstím 
Kościuszka (obr. 1). 

Během archeologických prací byly objeveny 
dřevěné studny datované od 2. poloviny 13. do 
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Marian Pawliński

eiN BeRiChT VON DeN NOTGRABUNGeN  
AUF DeM TADeUSZ-KOŚCiUSZKO-PLATZ  

iN BYTOM, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

in der Zeit vom 12. Januar bis zum 23. Sep-
tember 2009 führten die Mitarbeiter der Archäo-
logischen Abteilung des Oberschlesischen Muse-
ums in Bytom eine archäologische Aufsicht sowie 
die Notgrabungen auf der Baustelle für das ein-
kaufszentrum Agora Bytom, das das Stadtquartier 
zwischen den Straßen: Piekarska, Jainty, Dzieci 
Lwowskich und Kościuszko-Platz eingenommen 
hat (Abb. 1).

Bei den archäologischen Untersuchungen ka-
men hölzerne Wasserbrunnen zutage, in die Zeit 
von der 2. hälfte des 13. bis zur 1. hälfte des 15. 
Jh. datiert. Wie eine dendrochronologische Analy-
se nachwies, wurde zu deren errichtung eichen-, 
Tannen- und eibenholz verwendet. Die Brunnen 
wiesen quadratische Zimmerungen aus dicken Boh-
len oder Rundholz im Blockbauweise auf (Abb. 
2, 4–6). im unteren Teil war die Zimmerung mit 

senkrecht eingeschlagenen Bohlen von 1 m Länge 
verdichtet, die den Brunnen vor Verschlammung 
gesichert hatten (Abb. 5, 8, 15). Um die Konst-
ruktion einiger Brunnen zu stärken, wurden in 
ihrem inneren zusätzlich unten zugespitzte holz-
pfähle in den ecken angebracht (Abb. 2, 3). Die 
Brunnentiefe schwankte von 6,5 m bis 7,5 m un-
terhalb des ursprünglichen Platzniveaus. in deren 
Füllungen konnten viele Tongefäße, vor allem 
Töpfe (Abb. 12, 14, 16, 17), zwei Daubeneimer 
(Abb. 7, 11), eisengegenstände (Abb. 13), Leder-
erzeugnisse und Tierknochen geborgen werden. in 
einem der Brunnen wurde eine gut erhaltene höl-
zerne Brunnenwalze mit Schnurresten aufgedeckt 
(Abb. 10). Von acht freigelegten Wasserbrunnen 
lagen sechs innerhalb der Stadtmauer (Objekte 3, 
4, 5, 6, 7, 8), zwei hingegen (Objekte 9 und 10) 
waren außerhalb der Wehrmauer angebracht.

1. poloviny 15. století. Dendrochronologická ana-
lýza prokázala, že na jejich stavbu bylo použito 
dubové, jedlové a tisové dřevo. Dřevěné vylože-
ní studny mělo čtvercový půdorys a srubovou 
konstrukci z hrubých desek nebo kulatiny (obr. 
2, 4–6). V dolní částí bylo roubení utěsněno svis-
le zapuštěnými a pospojovanými štípanými des-
kami délky kolem 1 metru, které zajišťovaly 
studnu před zanesením (obr. 5, 8, 15). Pro zpev-
nění konstrukce byly v některých studnách z vnitř-
ní strany v rozích dodatečně zaraženy zaostřené 

kůly (obr. 2, 3). hloubka studní se pohybovala  
v rozmezí od 6,5 m do 7,5 m od původní úrovně 
náměstí. V jejich zásypech byly nalezeny četné 
keramické nádoby, zejméná džbány (obr. 12, 14, 
16, 17), dvě vědra z dužin (obr. 7, 11), železné 
předměty (obr. 13), kožené výrobky a zvířecí 
kosti. V jedné studni byl nalezen dobře zachova-
lý dřevěný kolovrat se zbytky šňůry (obr. 10). 
Šest z osmi objevených studní se nacházelo uvnitř 
městských hradeb (objekty 3, 4, 5, 6, 7, 8), za-
tímco dvě byly umístěné za hradbami. 
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Zofia Jagosz-Zarzycka, Wiesław Kuś

SPRAWOZDANie Z BADAń RATOWNiCZYCh  
NA GÓRZe ZAMKOWeJ W CieSZYNie,  

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Podczas prac rewitalizacyjnych zespołu 
parkowo-zamkowego na Górze Zamkowej 
w Cieszynie (ryc. 1) w 2009 roku, w trakcie 
wymiany nawierzchni alejek wokół Wieży 
Piastowskiej, doszło do odkrycia nieznanych 
dotąd fragmentów murów kamiennych. Pra-
ce ziemne w wieży zostały wstrzymane. 
Rozpoczęto w tych miejscach ratownicze 
badania archeologiczne, mające na celu we-
ryfikację odkrytych murów oraz uwidocznie-
nie ich w obrębie nowej nawierzchni ścieżek. 

Badaniami kierował mgr Wiesław Kuś peł-
niący nadzór nad rewitalizacją Góry Zam-
kowej, uczestniczyli w nich pracownicy 
Działu Archeologii Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego w Cieszynie. Przedsięwzięcie sfinan-
sował inwestor – Urząd Miasta Cieszyna.

Wytyczono dwa wykopy – jeden po po-
łudniowej (W1), drugi po północnej stronie 
Wieży Piastowskiej (W2; ryc. 2). W wyko-
pie 1 (5 × 2 m, ryc. 3) po zdjęciu około 
jednego metra warstw zasypowych z cera-

Ryc. 1. Cieszyn. Lokalizacja Góry Zamkowej. Skala 1 : 25 000
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miką późnośredniowieczną i wczesnonowo-
żytną, odsłonięto dwa fragmenty murów, 
z czego: obiekt 1 (2,7 × 3,4 m) wykonany 
jest z łamanego kamienia wapiennego na 
zaprawie piaskowo-wapiennej natomiast 
obiekt 2 (szerokości ok. 1 m) dostawiony 
prostopadle do obiektu 1 w dalszej części 
ciągnie się równolegle do obiektu 1 w stro-
nę południową, wykonany został wprawdzie 

również z kamienia wapiennego, jednak na 
zaprawie z dodatkiem gliny, co spowodo-
wało znaczną destrukcję muru w trakcie prac 
przygotowywawczych. Odległość między 
murami ‒ 1 m.

Zgodnie z zaleceniem konserwatora, po 
odsłonięciu obu obiektów do głębokości 
1,8 m, wykonano sondaż przy wschodnim 
licu obiektu 1, skupiając się na zbadaniu 

Ryc. 2. Cieszyn, Góra Zamkowa. Plan po rewitalizacji: 1 – wieża cylindryczna (ostatecznej obrony), 
2 – Wieża Piastowska, 3 – rotunda romańska, 4 – wieża przybramna, 5 – mury szyi bramnej i wjazd 
na zamek górny, 6 – mur obronny, zachodni, 7 – (W1) korona nowożytnego muru arkadowego uwi-
doczniona w nawierzchni bruku, 8 – (W2) korona północnego muru obronnego wraz z przyporą uwi-
doczniona w nawierzchni bruku, 9 – nadmurowany fragment muru dworu północnego, 10 – badany 

w 2008 roku odcinek wału wczesnośredniowiecznego
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nawarstwień kulturowych oraz głębokości 
posadowienia stopy fundamentowej obiek-
tu 1. Na głębokości ok. 3,4 m, po przecię-
ciu kilku wąskich warstw gliniastych, syp-
kich i próchnicy z ceramiką średniowieczną, 
osiągnięto bardzo twardą, brązowobrunatną, 
gliniastą warstwę o zapachu mierzwy, z dużą 
ilością drewna zachowanego w bardzo do-
brym stanie (np. gałązki brzozy z białą korą), 
ale również z drewnem zgniłym i spalonym. 
Dodatkowo w warstwie tej zalegała duża 
ilość ceramiki średniowiecznej (głównie 
brunatnej), kości i inne pojedyncze artefak-
ty: fragment żelaznej siekierki, zapiętek 
skórzany i kamienny przęślik tkacki. 

Na poziomie 5 m odkryto dwie równo-
ległe do siebie i muru belki (szer. ok. 
15‒20 cm.). Obie były nadpalone od góry, 
w spodniej części nie okorowane. Głębiej, 
w narożniku południowo-zachodnim sonda-
żu, odsłonięto pionowo wbity, jednostronnie 
zaciosany, nadpalony pal o średnicy ok. 
25 cm. Belki i pal przekazano do badań 
dendrochronologicznych. 

Stopę muru osiągnięto na głębokości 
5,3 m. Była osadzona na pionowo wbitych 
palach (długości ok. 30 cm, szerokości 
10 cm), z których cztery udało się zadoku-
mentować. Najgłębsze części fundamentu 
wykonane są z kamienia wapiennego z po-
jedynczymi otoczakami. Kamienie są nie-
wielkie, nieregularne, jednak w miarę na-
rastania fundamentu kładziono kamień re-
gularny, łamany, mocno zespolony zaprawą. 
Z poziomu stopy wydobyto ceramikę kultur 

puchowskiej, łużyckiej i mało charaktery-
styczne fragmenty wczesnośredniowieczne. 
Badania zakończono. Calca nie osiągnięto. 
Wykonano jednak odwierty do głębokości 
1 m, które pozwoliły rozpoznać niżej zale-
gające warstwy: 0‒20 cm ‒ czarnobrunatna, 
gliniasta; 20‒60 cm ‒ drewno; 60‒80 cm 
‒ zielonkawa glina; 80‒100 cm ‒ rdzawo-
-zielona glina. Można przypuszczać, że 
ostatnia, gliniasta, zielonkawa warstwa jest 
calcem, jednak pewności co do tego nie ma.

Odsłaniając relikty kamiennej zabudowy 
zamku (obiekty 1 i 2) na tak wąskiej prze-
strzeni, trudno jednoznacznie określić ich 
wiek i zastosowanie.

Obiekt 1 (ryc. 4) jest zniszczoną kon-
strukcją łękową, arkadową i pełnił funkcję 
fundamentu. Ciągnął się dalej w stronę po-
łudniową. Potwierdzeniem tego faktu są: 
charakterystyczne wystrzępienie południo-

Ryc. 3. Cieszyn, Góra Zamkowa. Wykop 1 – 
rzut poziomy

Ryc. 4. Cieszyn, Góra Zamkowa. Obiekt 1 – pro-
fil wschodni
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wego krańca muru, negatyw obiektu widocz-
ny w profilu południowym, relikty podob-
nych murów znajdujące się przy wieży 
przybramnej oraz wyniki badań georadaro-
wych stwierdzające istnienie kamiennych 
fundamentów w tej części wzgórza1. Mur 
posadowiony został na palach. Palowanie 
miało za zadanie stabilizować najgłębsze 
warstwy fundamentu, dlatego też pale 
umieszczano przeważnie w calcu. Konstruk-
cje drewniane wykonane zostały w więk-
szości w gruntach słabych, podmokłych, ale 
jednocześnie tam, gdzie poziom wody po-
zwalał na całkowite ich zanurzenie. Funda-
menty zbudowano z kamieni polnych, tzw. 
granitowych otoczaków polodowcowych, 
w wykopach wąskoprzestrzennych (odpo-
wiadających grubości muru)2. Analogiczne 
pale podtrzymujące filar sklepienia funda-
mentu stwierdzono również w wykopie 
i usytuowanym na zamku dolnym (w części 
B pałacu) w trakcie badań prowadzonych 
w 1982 roku. Pale z zamku dolnego (dłu-
gości 1 m, średnicy ok. 20 cm) były stoż-
kowato ścięte, nieregularne w kształcie, 
ułożone gęsto rzędami pod całym filarem. 
Konstrukcje te datuje się na przełom wieków 
XVii i XViii, na nich posadowione zosta-
ły zabudowania dziewiętnastowiecznego 
Zamku Myśliwskiego3.

Obiekt 1 został wkopany w warstwy wcze-
snośredniowieczne i późnośredniowieczne, 
o czym świadczą formy ceramiki zalegające 
w poszczególnych warstwach, oraz wyniki 
badań dendrochronologicznych trzech prób 
pobranych z belek i pala odkrytych w son-
dażu. Konstrukcje te datowane metodą den-
drochronologiczną i 14C na Xii wiek 
(1049‒1120), wyciosane zostały z drewna 
jodły. Pale bukowe spod stopy datowano 
metodą 14C na lata 1480‒1530 lub 1550‒16404.

W obiekcie 2 (ryc. 5) stopy muru nie 
osiągnięto. Stwierdzono jednak, że nie jest 
on związany z obiektem 1, został do niego 
dostawiony. Podobnie jak obiekt 1 – ciągnie 
się w stronę południową. Obecność podob-
nego muru w pobliżu południowo-wschod-
niego narożnika Wieży Piastowskiej po-

twierdziły badania archeologiczne przepro-
wadzone w 2008 roku5.

Z analizy źródeł ikonograficznych wie-
my, że na południe od Wieży Piastowskiej 
stały budynki dworu wschodniego (XiV‒
XVii w; ryc. 6). W drugiej połowie XVii 
wieku, po usunięciu zrujnowanych w trak-
cie wojny trzydziestoletniej zabudowań 
zamku, habsburgowie ulokowali tu po-
mieszczenia przeznaczone dla zarządcy Ko-

Ryc. 5. Cieszyn, Góra Zamkowa. Obiekt 2 – pro-
fil wschodni

Ryc. 6. Cieszyn, Góra Zamkowa. Miedzioryt Ma-
teusza Meriana, Topographiae Bohemiae, Moraviae 

et Silesiae, Frankfurt nad Menem 1650 rok
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Ryc. 8. Cieszyn, Góra Zamkowa. Wykop 2 – mur wraz z przyporą po rekonstrukcji

mory cieszyńskiej (ryc. 7). Budynek ten 
widoczny jest zarówno na widokach z wie-
ków XViii i XiX, jak i na jednym planie 
katastralnym Cieszyna z XiX wieku. Dato-
wanie 14C prób drewna spod stopy obiektu 
1 sugeruje, iż jest to fundament budynku 

Ryc. 7. Cieszyn, Góra Zamkowa. Widok perspek-
tywiczny, lata 1750–1780

powstałego po pożarze zamku za panowania 
księcia Kazimierza ii (w 1484 i 1520 r.) 
lub Wacława iii Adama (1552 r. i 1570). 
Ogrom zniszczeń po pożarze zamku i mia-
sta w roku 1552 zmusił księcia do opusz-
czenia rezydencji na kilka lat. Założyć na-
leży, że przynajmniej część zabudowań 
zamku górnego i dolnego, widoczna na 
siedemnastowiecznej ikonografii, powstała 
w drugiej połowie XVi w. Generalnie zo-
stała też przekształcona zabudowa wznoszą-
ca się na wschodniej krawędzi terenu gór-
nego zamku6. Badania ratownicze w 2009 
roku odbywały się w bardzo ograniczonym 
zakresie i dla pełnego rozpoznania zabudo-
wy tej części Góry Zamkowej należy je 
bezwzględnie kontynuować.

W wykopie 2 (ryc. 8) na północ od Wie-
ży Piastowskiej oczyszczono koronę muru, 
który okazał się być murem obronnym 
z wieków Xiii–XiV (obiekt 3) oraz przy-
legającej do niego przypory (obiekt 4). Lico 
zewnętrzne muru odsłonięto do głębokości 
1,4 m. Mur obronny o szerokości 2 m wy-
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konany jest z wapienia na zaprawie wapien-
no-piaskowej, wewnątrz mniej regularnego, 
łamanego, różnej wielkości, układanego „na 
płask”, licowanego z obu stron kamieniem 
regularnym. Jego dalszy ciąg stwierdzono 
w wykopie po wschodniej stronie Wieży 
Piastowskiej w 2008 roku7 oraz przy za-
chodnim zboczu Góry Zamkowej8. Stopa 
muru posadowiona jest na warstwach cal-
cowych. Mur obronny przebiega w pewnej 
odległości od wieży, nie styka się z nią, 

w przyszłości należałoby znaleźć ewentu-
alny styk obu budowli. 

Przypora (obiekt 4 o wymiarach 2 × 1,9 
m), odsłonięta jedynie przy powierzchni 
gruntu, wykonana jest z kamienia miesza-
nego – wapienia i piaskowca z dodatkiem 
cegły.

Odkryte obiekty kamienne częściowo 
zrekonstruowano i uwidoczniono w nowej, 
wykonanej z kostki granitowej, nawierzch-
ni alejek parkowych.
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Zofia Jagosz-Zarzycka, Wiesław Kuś

ZPRÁVA Ze ZÁChRANNéhO VÝZKUMU NA ZÁMeCKé hOře V TĚŠÍNĚ,  
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

Záchranný výzkum v roce 2009 na Zámecké 
hoře v Těšíně (obr. 1) byl veden u Piastovské věže, 
kde byly během výměny dlažby parkových chod-
níků objeveny dosud neznámé úseky kamenných 
zdí. Výzkum vedl Mgr. Wiesław Kuś z Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego v Těšíně. Záměr financoval 
investor – Městský úřad v Těšíně (Urząd miasta 

Cieszyna). Byly položeny dvě sondy – z jižní (W1) 
a severní (W2) strany Piastovské věže. V sondě 
1 byly zaznamenány dva objekty (objekt 1 a k 
němu přistavěný objekt 2) (obr. 3). Pro přesnější 
prozkoumání objektu 1 byla dodatečně provedena 
kontrolní sondáž. Jednalo se o zničenou vápenco-
vou arkádovou zeď (zachycené rozměry 2,7 × 3,4 m) 
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Zofia Jagosz-Zarzycka, Wiesław Kuś

eiN BeRiChT VON DeN NOTGRABUNGeN AUF DeM SChLOSSBeRG  
(GÓRA ZAMKOWA) iN CieSZYN, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Die Notgrabungen von 2009 auf dem Schloss-
berg in Cieszyn (Abb. 1) wurden am Piastenturm 
durchgeführt, wo zufälligerweise, bei dem Aus-
tausch der Decke von Parkalleen bisher unbe-
kannte Fragmente von Steinmauern zutage kamen. 
Die Untersuchungen wurden von Mag. Wiesław 
Kuś, Mitarbeiter des Museums des Teschener 
Schlesien in Cieszyn, durchgeführt und vom Bau-
herr – Stadtamt von Cieszyn – finanziert. es 
wurden zwei Schnitte angelegt – an der südlichen 
(W1) und nördlichen (W2) (Abb. 2) Seite des 
Piastenturms. im Schnitt 1 konnten zwei Objek-
te (Objekt 1 und daran anstoßendes Objekt 2) 
(Abb. 3) freigelegt werden. Um sie genauer un-
tersuchen zu können, wurde eine Sondagegrabung 
ausgeführt. Das Objekt 1 (2,7 × 3,4 m) (Abb. 4) 
erwies sich ein zerstörter, aus Kalkstein aufge-
führter Rundbogenbau mit einem 5,3 m unterhalb 
des heutigen Grundniveaus gelegten Fundament, 
auf Buchenpfosten gestützt. Der Bau erstreckte 
sich ursprünglich in südlicher Richtung. Die Pfos-
ten wurden mit 14C-Methode in die Jahre 1480-
1530 oder 1550-1640 datiert. in der Sondagegra-
bung konnten neben einer Menge mittelalterlicher 
Keramik, eines Fragments vom Lederschuh, eines 
Fragments vom eisenbeil und eines Spinnwirtels 

auch Tannenbohlen sowie ein Pfosten, dendro- und 
radiologisch in die Zeit 1049-1120 AD datiert, 
geborgen werden. es wurde auch festgestellt, dass 
das Objekt 1 ein neuzeitlicher, in die mittelalter-
lichen Schichten eingetiefter Bau ist. es ist jedoch 
schwierig einzuschätzen, ob er noch zuzeiten der 
Piasten von Cieszyn aufgebaut worden ist oder 
ein Fundament für das neue haus des habsbur-
gischen Verwalters darstellt (Abb. 6, 7). Das Ob-
jekt 2 (Abb. 5) wurde nicht untersucht, es ist aus 
Kalkstein mit Lehmmörtel aufgeführt, so wie das 
Objekt 1, und erstreckt sich in südlicher Richtung.

in der Grabungsfläche 2 (W2) (Abb. 8) nörd-
lich des Piastenturms wurde die Krone einer 2 m 
breiten Wehrmauer aus dem 13-14. Jh. aufgedeckt 
(Objekt 3) sowie ein anstoßender Pfeiler (Objekt 
4). Die Mauer wurde aus gebrochenem, unregel-
mäßigem und beiderseits ausgekleidetem Kalkstein 
aufgeführt; der Pfeiler (Ob. 4; 2 × 1,9 m), nur am 
Boden freigelegt, wurde aus gemischtem Stein 
– Kalk- und Sandstein – mit hineingefügten Zie-
geln aufgebaut. 

Die entdeckten Objekte wurden teilweise wie-
der hergestellt und in der neuen, aus Granitwür-
feln ausgeführten Decke der Parkalleen sichtbar 
gemacht.

(obr. 4), jejíž základy spočívaly v hloubce 5,3 m 
pod úrovní dnešního povrchu na nepříliš mocných 
bukových pilotech. Zeď původně vedla jižním 
směrem. Piloty nalezené pod základovou spárou 
byly datovány radiokarbonovou metodou na léta 
1480–1530 nebo 1550–1640. Při výzkumu byly, 
kromě velkého množství středověké keramiky, 
získány fragmenty kožené obuvi, část železné se-
kery, přeslen a také trámy z jedlového dřeva a kůl, 
datované dendrochronologicky a radiokarbonem na 
léta 1049–1120. Výzkumem bylo zjištěno, že ob-
jekt 1 patřil k novověké zástavbě zahloubené do 
středověkých vrstev. Nelze však přesně stanovit, 
zda objekt vznikl ještě za vlády těšínských Pias-
tovců nebo jde o základy nové budovy habsbur-

ského správce (obr. 6, 7). Objekt 2 (obr. 5) nebyl 
zkoumán. Šlo o vápencovou zeď stavěnou na 
maltu s příměsí jílu; obdobně jako objekt 1 vede 
jižním směrem.

V sondě 2 (W2) (obr. 8) položené severně od 
Piastovské věže byla odkryta koruna hradby 2 m 
široké datované do 13.–14. století (objekt 3) a k 
ní přiléhající opěrný pilíř (objekt 4). hradba byla 
stavěná z nepravidelného, lomového vápencového 
zdiva, lícovaného z obou stran, opěrný pilíř (objekt 
4; 2 × 1,9 m), prozkoumaný pouze na povrchu, pak 
z vápence a pískovce s přídavkem cihel.

Odkryté kamenné zdi byly částečně zrekon-
struovány a jsou patrné v nové dlažbě ze žulových 
kostek na parkových chodnících. 
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Zbyněk Moravec

PřeDSTihOVÝ ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM  
NA MUZeJNÍ ULiCi V OSTRAVĚ

1. Základní  informace o výzkumu
Předstihový archeologický výzkum byl 

vyvolán stavebními pracemi souvisejícími 
s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace na 
Muzejní ulici v historickém jádru Morav-
ské Ostravy (obr. 1). Výzkum byl pod ve-
dením P. Malíka a Z. Moravce prováděn 
archeologickým pracovištěm Národního 
památkového ústavu ú.o.p. v Ostravě za 
spolupráce Ostravského muzea. Terénní 

práce probíhaly od 19.11.2009 do 3.4.2010. 
Prostor byl zkoumán v rámci sondy 1, kte-
rá se táhla směrem severozápad–jihovýchod 
(obr. 2). Po délce byla rozdělena na 9 sek-
torů označených A-i, které na sebe v dr-
tivé většině navazovaly. Jedinou výjimkou 
byl úsek mezi sektory G a h, kde se na-
cházela skruž kanalizace z r. 2004 (obr. 3). 
Sonda tak probíhala podstatnou částí délky 
dnešní ulice.

Obr. 1. Ostrava. Lokalizace výzkumu. Měřítko 1 : 25 000
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2. Stručná historie  lokality
Založení Ostravy lze klást do období 

mezi léta 1268‒12781. Dnešní ulice Muzej-
ní byla situována mezi dvěma parcelními 
bloky velkoměšťanských domů. Spojovala 
jádro města – dnešní Masarykovo náměstí 
s jeho okrajem, který byl nejspíše v 2. pol. 
14. st. opatřen kamennou hradbou2. Z jedné 
strany se nacházela budova pozdější městské 
radnice, z druhé pak dům č. 54 (staré č. 9), 

jehož likvidace proběhla v r. 19643. Do uli-
ce podle dosavadních poznatků nesměřova-
la žádná čelní domovní stěna. V pramenném 
materiálu nemáme o tomto prostoru ve 
středověku bližších zpráv. Komunikace snad 
mohla být ovlivněna zřízením masných 
krámků za radnicí na konci 16. st4.

Archeologické výzkumy se okolí tohoto 
prostoru dotkly při stavebních zásazích na 
náměstí5. Samotná Muzejní ulice byla zkou-
mána v r. 2004 v souvislosti s rekonstrukcí 
Ostravského muzea, když byla prováděna 
přeložka kanalizace, šachta pro výtah a šach-
ta 1. Sondy ukázaly, že areál ulice byl ve 
středověku zpevněn kvalitní hatí z dlouhých 
dřevěných prvků, které byly položeny napříč 
ulicí jeden za druhým6.

V návaznosti na předstihový výzkum 
probíhal i záchranný archeologický výzkum, 
který sondami S4, S5 pokračoval v dalším 
průzkumu ulice.

3. Vyhodnocení nálezových  situací
Při lokaci a krátce po ní byl dnešní pro-

stor Muzejní ulice zaplňován různým od-
padem, který nejspíše pocházel ze dvou 
sousedních parcel. Areál tak byl zanesen 
drobnými úlomky dřev, vyhozenou kerami-
kou, odřezky kůží (s. j. 138, 159 aj.). Ná-
lezy mohou ukazovat na materiál s kterým 
lidé v době okolo lokace hojně pracovali 
(dřevo, kůže). Ulice však jistě již tehdy 
sloužila jako komunikační prostor a tak se 
objevují snahy o její alespoň lokální zpev-
nění. V prostoru byl tu a tam roztažen pod-
ložní jíl a na něj umístěny valouny nebo 
dřeva (lokální zpevnění s. j. 158, 174, 
179–181). Další snahu o fixaci povrchu je 
možné vidět zhruba okolo přelomu 13./14. 
st. v zakrytí humusovité vrstvy přemístěným 
šedým jílovitým podložím (s. j. 113, aj.). 
V části sondy na tuto vrstvu opět nasedala 
humusovitá hlína (s. j. 110, aj.). Povrch 
komunikace je v době okolo 1. pol. 14. st. 
vyložen valounovou dlažbou (s. j. 109, 171, 
198). Zůstává otázkou, zda se tak stalo 
ve spojení s navezením podložního jílu ane-
bo je situování těchto vrstev do prostoru 

Obr. 3. Ostrava, Muzejní ulice. Rozčlenění sondy 
1 na jednotlivé sektory (A-i). Mapový podklad 
z geodetického zaměření výzkumu ing. J. Juřeníka

0 80 m

0 10 m

Obr. 2. Ostrava, Muzejní ulice. Umístění sondy 1 
v současné zástavbě. Mapový podklad vytvořilo 

Statutární město Ostrava
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víceméně bez souvislostí. Přítomnost humu-
sovité uloženiny s. j. 110 nad jílovitou  
s. j. 113 může ukazovat spíše na druhou 
možnost.

Valounová dlažba zřejmě nebyla příliš 
udržována, neboť se patrně poměrně rych-
le zanesla hlinitými vrstvami (s. j. 165, 193), 
které patrně při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách způsobily horší schůdnost po-
vrchu. Problém byl vyřešen jednak lokální-
mi hatěmi v S1/D a e (s. j. 132, 134) a dále 
rozsáhlejšími strukturami 1 a 2 (od S1/e 
do S1/i). Nejprve byla založena struktura 
2, při níž byly do bahnité úrovně kladeny 
na sebe dlouhé dřevěné prvky. Často se 
jednalo jen o nahrubo opracované kmeny 
nebo větší větve, které se pak kolmo pro-
ložily dalšími dřevěnými prvky. Tato dře-
věná struktura podobná roštu zapadla až na 
úroveň dlažby 109 a opřela se o ní. Na tuto 
strukturu byl vyložen dřevěný chodník nebo 
cesta struktury 1 (obr. 4). Jednotlivé dřevě-
né prvky (desky, fošny) chodníku patrně 
původně sloužily jako stavební materiál, 
který byl jen dále využit (viz obr. 5). Ča-
sové umístění této konstrukce je pravděpo-

dobně možné položit do doby rámcově 
okolo poloviny 14. st. Podobná úprava po-
vrchu komunikace byla sledována i ve Vra-
tislavi7. Chodník opět překrývají humuso-
vité uloženiny s. j. 129, 163, aj., které mají 
těžiště vzniku stále ve 14. st., patrně v jeho 
2. polovině. 

Pro Muzejní ulici je charakteristické, že 
se zde vyskytuje poměrně mocná vrstva 
s obsahem nejstaršího ostravského keramic-
kého horizontu (doba od lokace do 1. čtvr-
tiny 14. st.). Je to pozoruhodné, zvláště 
pokud je tento prostor srovnán s výsledky 
výzkumů na Masarykově náměstí, kde na 
nejstarší dlažbu nasedají vrstvy s mladší 
keramikou, která se hlásí spíše do 2.pol. 14. 
st. s přesahem do 1. pol. 15. st8. Právě ten-

Obr. 4. Ostrava, Muzejní ulice. Pokus o rekon-
strukci struktury 1 a 2 na rozhraní S1/F a S1/G

Obr. 5. Ostrava, Muzejní ulice. Šindel nejspíše 
použitý k zpevnění povrchu ulice

0 30 cm
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Obr. 6. Ostrava, Muzejní ulice. Keramická figur-
ka koníčka

to mladší úsek v ulici Muzejní prakticky 
postrádáme. Vysvětlení lze patrně hledat 
v poměrně rychlém nárůstu kulturních vrs-
tev na Muzejní ulici v době krátce po lo-
kaci města. Příčina tohoto stavu nejspíše 
spočívá v nepokrytém situování části odpa-
du do komunikačního prostoru. Je sporné, 
jestli to bylo způsobeno absencí oddělení 
parcelní hranice (např. plotem) anebo pro-
stou zvůlí obyvatel dvou sousedících vel-
koměšťanských domů. Měšťané na soused-

ních parcelách patrně postrádali dostatečný 
systém umisťování odpadu.

Situace na Muzejní ulici může ukazo-
vat na zcela odlišné zacházení s komuni-
kačním prostorem, než tomu bylo ve stej-
né době na náměstí. Na tomto centrálním 
veřejném prostoru buď došlo k stažení 
humusovité vrstvy a až k následnému vy-
dláždění povrchu anebo se odpad (v ta-
kovém objemu?) na náměstí nedostal. 
Jistou roli lze jistě připsat i situování 
čelních stěn domů. Jak bylo již výše zmí-
něno na rozdíl od náměstí do prostoru 
dnešní Muzejní ulice žádná z čelních stěn 
podle všeho nesměřovala. V mladším ob-
dobí (v 15. st.) se nárůst terénu v podsta-
tě zastavil. Následná dlažba s. j. 166 se 
již ukazuje jako novověká snad z doby 
okolo 16./17. st. Následné novověké si-
tuace bylo možné díky systému pažení 
postihnout jen útržkovitě na dochovaných 
profilech. Nicméně se zdá, že ulice byla 
někdy v 17.‒19. st. minimálně ještě jednou 
předlážděna (např. s. j. 104).
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Zbyněk Moravec

ARCheOLOGiCZNe BADANiA POPRZeDZAJĄCe NA ULiCY MUZeJNeJ  
W OSTRAWie

(Streszczenie)

Poprzedzające badania archeologiczne podję-
to na terenie historycznego centrum Morawskiej 
Ostrawy (ryc. 1). Sondaż jeden został podzielony 
na sektory A-i, tym sposobem ulica została prze-
badana w najważniejszej części (ryc. 2, 3). Na-
leży zauważyć, że już w okresie lokacji (między 
latami 1268–1278) przestrzeń ta służyła do ko-
munikacji między dwoma domami piwowarskimi 
(nr 54a późniejszym Starym Ratuszem). Na po-
wierzchnię ulicy już wkrótce dostawały się od-
pady z sąsiednich parceli, a jeszcze około prze-
łomu wieków Xiii i XiV pojawiają się próby 

lokalnego umocnienia terenu. Mniej więcej w 1. 
połowie XiV wieku ulica zostaje wybrukowana 
rzecznymi otoczakami, jednak była stale zamu-
lana. Mieszczanie umacniali nawierzchnię chod-
nikiem z drewnianych dyli, które kładziono obok 
siebie prostopadle do dłuższej osi ulicy. Umoc-
nienie to spoczywało następnie na podłużnych 
i poprzecznych elementach tworzących konstruk-
cję podobną do rusztu. W nawierzchni brak warstw 
należących do XV wieku. Kolejny udokumento-
wany bruk z otoczaków pochodzi dopiero z prze-
łomu wieków XVi i XVii.

Zbyněk Moravec

VORAUSGeheNDe ARChäOLOGiSChe UNTeRSUChUNGeN  
iN DeR MUZeJNÍ-STRASSe iN OSTRAVA

(Zusammenfassung)

Vorausgehende archäologische Untersuchun-
gen fanden im historischen Kern von Moravska 
Ostrava statt (Abb. 1). Die freigelegte Fläche in 
der Sondage 1 wurde in die Sektoren A-i aufge-
teilt, die Straße wurde so im wesentlichen Teil 
ihrer Länge untersucht (Abb. 2, 3). Man darf 
feststellen, dass von der Lokationszeit an (zwi-
schen den Jahren 1268–1278) dieser Raum zur 
Kommunikation zwischen zwei Bierbrauhäusern 
(Nr. 54 und späteres Altes Rathaus) diente. Auf 
die Oberfläche der Straße gelangte bald Abfall 
von den benachbarten Grundstücken und noch in 
der Zeit um die Wende des 13./14. Jh. gibt es 

Versuche, das Gelände mancherorts zu festigen. 
Ungefähr wohl in der 1. hälfte des 14. Jh. wird 
die Straße mit Flussgeröll gepflastert, trotzdem 
wurde das Gelände ständig verschlammt. Die 
Bürger befestigten die Oberfläche mit einem Gang 
aus holzdielen, die nacheinander rechtwinklig zur 
längeren Straßenachse gelegt wurden. Diese Be-
festigung ruhte weiter auf einem System von längs 
und quer aufeinander gelegten elementen, die eine 
rostähnliche Konstruktion bildeten. in der Ober-
fläche fehlen uns die Lagen, die ins 15. Jh. ge-
hörten. ein weiteres dokumentiertes Geröllpflas-
ter stammt aus der Wende des 16./17. Jh.
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Bożena Chorąży, Bogusław Chorąży

SPRAWOZDANie Z BADAń ARCheOLOGiCZNYCh 
NA ULiCY WZGÓRZe W BieLSKU-BiAŁeJ,  

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Od lipca do października 2010 roku prze-
prowadzono prace archeologiczne związane 
z budową kanalizacji deszczowej na ulicy 
Wzgórze w Bielsku-Białej (ryc. 1). Objęły 
one znaczną partię ulicy, umożliwiając ob-
serwację stratygrafii oraz odkrycie wielu 
cennych reliktów archeologicznych związa-
nych nie tylko z dziejami tego traktu, ale jak 
się okazało, także z początkami osadnictwa 
w Bielsku. Ulica Wzgórze stanowi fragment 

traktu wiodącego przez miasto, wytyczonego 
w czasie jego lokacji na początku XiV wie-
ku1. Droga ta prowadziła w średniowieczu 
do rynku, stanowiąc jednocześnie fragment 
tzw. szlaku solnego (wychodzącego następnie 
z miasta dzisiejszą ulicą Sobieskiego), a od 
trzeciej ćwierci XViii wieku tzw. „cesarki” 
– traktu łączącego Wiedeń z Galicją (który 
z miasta kierował się na zachód dzisiejszą 
ulicą Cieszyńską).

Ryc. 1. Bielsko-Biała. Lokalizacja stanowiska 32. Skala 1 : 25 000
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Zakres prac
Na ulicy Wzgórze zaplanowano budowę 

kanalizacji deszczowej – inwestorem było 
przedsiębiorstwo „AQUA” S.A. w Bielsku-
-Białej. Badania archeologiczne na budowie 
miały stosunkowo ograniczony zakres prze-
strzenny. Sprowadzały się do wykopu linio-
wego wraz z przyłączami o łącznej długości 
ok. 450 m. Miał on szerokość 1,5‒2 m  
(szersze parametry wykopu do 2‒4 m wy-
stępowały w miejscach lokalizacji studzienek) 
i głębokość 2‒4 m. Trasa wykopu przebie-
gała wzdłuż ulicy Wzgórze, z pominięciem 
jedynie części przyrynkowej (odcinek pomię-
dzy posesjami Wzgórze 2‒8).

Plan prac przewidywał nadzór oraz ba-
dania interwencyjne. W wyniku odkrycia na 
projektowanej trasie reliktów średniowiecz-
nych obiektów z zachowanymi konstrukcja-
mi drewnianymi oraz obiektów gospodar-
czych (na wysokości dziedzińca południo-
wego Zamku Sułkowskich) niezbędne było 
rozszerzenie badań i metodyczne przebada-
nie tego rejonu. 

Analiza stratygrafii
Stratygrafia północnego i środkowego od-

cinka ulicy aż do wysokości północnej ele-
wacji kamienicy nr 5 była identyczna. Bez-
pośrednio pod podkładem żwirzastym pod 
nawierzchnię porfirową współczesnego pozio-
mu użytkowego ulicy występował żółtopo-
marańczowy, żwirzasty calec. W dolnej części 
ulicy Wzgórze, poniżej ulicy Zaułek był to 
wyłącznie żwir. W wyższej partii ulicy strop 
żwirów pokrywał poziom spiaszczonej gliny. 
Brak nawarstwień kulturowych odpowiadają-
cych poszczególnym okresom funkcjonowania 
traktu ulicznego poświadcza przeprowadzenie 
dziewiętnastowiecznej akcji niwelacyjno-re-
gulacyjnej ulicy2. Doprowadziła ona w tym 
rejonie do całkowitego zlikwidowania daw-
nych poziomów użytkowych.

Poza reliktami architektury murowanej, 
na tym odcinku znajduje się dużych rozmia-
rów obiekt zagłębiony, interpretowany jako 
fosa. Został on odkryty w wykopie w rejonie 
skrzyżowania ulic Wzgórze i Orkana oraz 

w wykopie pod przyłącze i studzienkę na 
wysokości północno-wschodniego narożnika 
tarasu wieży zamkowej Zamku Sułkowskich. 
W obydwu przypadkach stratygrafia była 
podobna. Na głębokości 2–3,2 m zalegała 
mazista brunatna glina z zawartością żatwy, 
ścinków skóry i drewna oraz fragmentów 
średniowiecznych naczyń glinianych. W re-
jonie tarasu wieży zamkowej warstwa ta 
miała miąższość 1,2 m. Jej spąg znajdował 
się na głębokości 3,2 m (2 m na północ od 
lica północnego muru tarasu wieży zamko-
wej).Wyższy poziom stanowi warstwa  
nasypowa o dużej miąższości (ok. 2 m) za-
wierająca duże ilości masywnych złomów 
wapiennych z zaprawą wapienną – prawdo-
podobnie materiał rozbiórkowy. W warstwie 
tej w trakcie nadzoru archeologicznego w la-
tach 1997‒1998 zarejestrowano wyłącznie 
późnośredniowieczny materiał zabytkowy3. 
Obserwacje granic zagłębienia wskazują, że 
są one nieckowate. W wykopie w rejonie 
skrzyżowania z ulicą Orkana udało się okre-
ślić szerokość nieckowatego zagłębienia na 
ok. 10‒11 m. Obiekt ten należy wiązać naj-
prawdopodobniej z fosą miejską funkcjonu-
jącą w średniowieczu. Do zasypania fosy 
mogło dojść u schyłku późnego średniowie-
cza lub w początkach XVi wieku.

Jedynym fragmentem stratygrafii związanej 
być może z dawnymi poziomami ulicy Wzgó-
rze jest rejon przyległy do lica zachodniego 
muru B, na wysokości zachodniego przedpo-
la tarasu wieży zamkowej. Jest to, niestety 
szczątkowo zachowany, układ o powierzchni 
1 m2 i 50-centymetrowej miąższości. Składa-
ją się na niego trzy warstwy – dwie nasypo-
we i jedna użytkowa (?). Poziomy nasypowe 
złożone są z siwej (warstwa dolna) i brunat-
nej (warstwa górna) gliny. Zawierały one 
fragmenty naczyń glinianych i kafli datowa-
nych na wieki XViii i XiX. Poniżej wystą-
piła ośmio-centymetrowa, zbita warstwa ka-
mieni z zaprawą wapienną (poziom użytkowy 
bruku?). Warstwa ta zalegała 5 cm powyżej 
stopy reliktu muru odkrytego w najbliższym 
sąsiedztwie (mur B). Niestety, dalszy układ 
tych warstw został całkowicie zniszczony 
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Ryc. 2. Bielsko-Biała, stanowisko 32, ul. Wzgórze. Plan odkrytych reliktów archeologicznych
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przez wkopy instalacyjne. Jednak już samo 
zachowanie układów stratygraficznych, 
w świetle wzmiankowanej już wyżej niwela-
cji, stanowi zagadkę. Jedynym wyjaśnieniem 
tego fenomenu mogłoby być funkcjonowanie 
w tym miejscu, w znacznym obniżeniu tere-
nu ‒ „wcinki”. Może być ona związana z kon-
strukcją przejazdu bramnego. Zarówno chro-
nologia nawarstwień (XViii‒XiX w.), jak 
i lokalizacja domniemanej bramy mogłyby 
odpowiadać sytuacji przedstawionej na planie 
katastralnym z 1836 roku4.

Opisana stratygrafia ciągnęła się dalej rów-
nież na wysokości kamienicy nr 5. Brak tu 
nadal nawarstwień i poziomów osadniczych. 
Ujawniły się jednak trzy obiekty zagłębione 
w żółty, gliniasty calec. Frakcja żwirowa po-
jawiła się na głębokości ok. 160‒170 cm, na 
poziomie spągu odkrytych obiektów.

Obiekt 1 odkryto przy północnej partii 
kamienicy nr 5. Został on fragmentarycznie 
odsłonięty po raz pierwszy podczas nadzo-
ru nad budową nitki ciepłowniczej w 2006 
roku5. W rzucie poziomym, na głębokości 
90 cm, pojawił się w postaci wyraźnych 
zaciemnień na tle żółtego, gliniastego calca.

W toku dalszej eksploracji obiekt okazał 
się reliktem półziemianki wkopanej w grunt, 
z dobrze zachowaną w dolnej części kon-
strukcją drewnianą (ryc. 2‒4). Składał się 
on z dwóch części: północnej – rampy o dłu-
gości 3 m, oraz części właściwej – izby. 
Spąg rampy ze śladowo zachowanym po-
ziomem użytkowym ciemnoszarej gliny 
(miąższość 3‒5 cm) był ukośny, z upadem 
w kierunku południowym, skierowanym do 
środka obiektu. izba tworzyła czworokątne 
zagłębienie z poziomym spągiem, znajdu-
jącym się na głębokości 160 cm. Zarówno 
część wejściowa (rampowa) jak i właściwa 
(izba) są zachowane jedynie fragmentarycz-
nie. Od strony wschodniej obiekt został 
przecięty wkopem pod instalacje ciepłow-
niczą i gazową, od strony zachodniej wko-
pem pod kanalizację sanitarną (uszkodzenie 
narożnika północno-zachodniego izby). Od-
słonięta w trakcie tegorocznych prac pozo-
stałość tego obiektu obejmuje zachodnią 

część rampy oraz północno-zachodnią część 
izby. Biorąc pod uwagę parametry elemen-
tów odsłoniętych w 2010 roku oraz w trak-
cie nadzoru z 2006 roku wydaje się praw-
dopodobne, że zasadnicza część obiektu 
miała wymiary 4 × 3 m, z osią dłuższą 
wzdłuż lini północ‒południe. Rampa miała 
długość 3 m, jej szerokość mogła wynosić 
1,5 m. Dolną konstrukcję drewnianą ścian 
bocznych tworzyły belki (dwie zachowane) 
o szerokości 20‒25 cm i grubości 15 cm 
(ryc. 4). Zalegały one poziomo, bezpośred-
nio na spągu, wyznaczając jego granicę. 
Właściwą ścianę tworzyły dostawione do 
belek od zewnątrz pionowe dranice o sze-
rokości 20‒30 cm (zachowane do wysoko-
ści 50‒60 cm.). Zapewne były one przymo-
cowane do pionowych słupów w narożni-
kach stanowiących konstrukcję nośną 
obiektu (jeden ze słupów został odsłonięty  
w 2006 roku). Do poziomych belek od ze-
wnątrz przylegały pionowe dranice, które 
w najniższej partii obiektu dostawiono bez-
pośrednio do calca. W partii wyższej dra-
nice były nakryte warstwą nasypową calca, 
która stanowiła wypełnisko przestrzeni po-
między granicą wkopu, a ścianą izby. Po-
ziom użytkowy izby stanowiło klepisko 
w postaci 2‒3 centymetrowej, siwej war-
stewki gliny, zalegającej bezpośrednio na 
żwirzastym calcu (ryc. 4). W warstwie tej 
znaleziono pojedyncze fragmenty ceramiki 
(Xii?‒Xiii w.) oraz połówka dna drewnia-
nej beczki lub cebrzyka. W rampie wejścio-
wej poziom użytkowy stanowiła cienka 
warstwa ciemnoszarej gliny zalegająca bez-
pośrednio na spadzistym stropie calca.

Obiekt uległ prawdopodobnie zawaleniu 
jeszcze przed jego zasypaniem. Świadczy 
o tym zalegająca na klepisku izby sterta dłu-
gich, stosunkowo cienkich żerdzi drewnia-
nych, usytuowanych równolegle. Jest to 
zapewne pozostałość pokrycia strzechy da-
chu. Nachylenie do wnętrza, prawdopodob-
nie w wyniku zawalenia konstrukcji obiektu, 
wykazują również obydwie ściany z dranic.

Wypełnisko obiektu stanowiły szarosiwe 
warstwy zasypiskowe, najprawdopodobniej  
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Ryc. 3. Bielsko-Biała, stanowisko 32, ul. Wzgórze. Część półziemianki (obiekt 1) z drewnianą kon-
strukcją ścian

Ryc. 4. Bielsko-Biała, stanowisko 32, ul. Wzgórze. Część półziemianki (obiekt 1) z klepiskiem
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związane z niwelacją poziomów użytko- 
wych. Znajdowały się w nim fragmenty  
naczyń glinianych (m.in. ceramiki siwej) 
datowanych na wieki Xiii i XiV, przęślik 
ceramiczny, przedmioty drewniane (m.in. 
uchwyt cebrzyka), ścinki skórzane, gładziki 
i osełki kamienne, kości zwierzęce oraz frag-
ment figurki glinianej. interesujące jest wy-
stępowanie w zasypisku dużej ilości żużli 
żelaznych świadczących o działalności me-
talurgicznej. Nieco inne było wypełnisko 
części rampowej obiektu ‒ przemieszana 
żółta glina z grudkami polepy i fragmentami 
ceramiki późnośredniowiecznej. Na opisa-
nych warstwach zasypiskowych zalegała 
warstwa podbudowy żwirowej pod kostkę 
porfirową stanowiącą współczesny poziom 
użytkowy ulicy. Stan ten jest niewątpliwie 
efektem deniwelacji terenu w trakcie prac 
regulacyjnych ulicy.

Rzut i charakter budowlany odkrytego 
obiektu ma ścisłe analogie do budowli od-
krytych na grodzisku w Starym Bielsku5 – 
brak tu jedynie drewnianej nawierzchni pod-
łogi. Z belki podwalinowej półziemianki 
uzyskano daty radiowęglowe i dendrochro-
nologiczne przypadające na lata 1141‒12107, 
a więc na okres poprzedzający lokację Biel-
ska. Odkrycie to ugruntowuje tezę, że miasto 
powstało, nie na tzw. surowym korzeniu, ale 
na gruncie wcześniejszej osady, współczesnej 
z grodem w Starym Bielsku (Xii?‒XiV w.).

Do ściany zachodniej obiektu 1 przylegał 
obiekt 2 (ryc. 2). Może to świadczyć o rów-
noczesnym funkcjonowaniu obydwóch 
obiektów. Niestety, ten ostatni zachował się 
szczątkowo. Nie da się określić, ani jego 
orientacji, ani wymiarów (znana jest jedynie 
długość południowej ściany – 3,8 m). Głę-
bokość zalegania spągu obiektu wynosiła 
170 cm. Stanowiło go klepisko w postaci 
cienkiej dwucentymetrowej warstewki ciem-
noszarej gliny zawierającej mało charakte-
rystyczne fragmenty naczyń glinianych 
o technologii wczesnośredniowiecznej. Po-
ziom ten został podwyższony pięciocenty-
metrowej miąższości warstwą żółtej gliny 
calcowej. Na niej zalegała cienka warstew-

ka ciemnoszarej gliny ‒ najprawdopodobniej 
kolejny poziom użytkowy. Zawierał on frag-
menty ceramiki o późnośredniowiecznych 
cechach stylistycznych i technologicznych. 

Ściany boczne obiektu miały konstrukcję 
drewnianą. Świadczy o tym śladowo zacho-
wany w dolnej partii ściany południowej 
obiektu poziomy fragment belki drewnianej 
o szerokości 10 cm. Nie odkryto tu piono-
wych dranic, a jedynie pojedyncze fragmen-
ty niewielkich palików.

Obiekt 3, zagłębiony w calec, odsłonięto 
na południe od obiektu 2 (ryc. 2). Była to wan-
nowato-nieckowata jama o długości 5,6 m 
z płaskim dnem na głębokości 0,8–0,9 m. 
W partii południowo-zachodniej obiekt ten 
został naruszony przez wkop pod instalację 
kanalizacyjną. Wypełnisko tworzyła czarna, 
tłusta glina, przewarstwiona szarą gliną. 
Znaleziono w nim dużą ilość ścinków oraz 
fragmentów obuwia skórzanego, bryłek żuż-
la, a także fragmenty ceramiki średniowiecz-
nej datowanej głównie na XiV wiek. Szcze-
gólnym znaleziskiem jest uszkodzona gli-
niana, szkliwiona lampka oliwna (?).

Dalsza południowa część wykopu zosta-
ła zniszczona przez wkop pod instalację 
kanalizacyjną.

Zachowany układ stratygraficzny ulicy 
ponownie uchwycono począwszy od kamie-
nic nr 12–14 (ryc. 5). Odcinek ten sięgał do 
zachodniej partii kamienicy, gdzie układ zo-
stał zniszczony kolejnym wkopem instala-
cyjnym na odcinku kilku metrów.

Strop calca odkryto na głębokości 100–
130 cm (328,17–328,10 m n.p.m.). Jest to 
żółty, piaszczysto-gliniasty utwór pochodze-
nia polodowcowego z wyraźnymi lamina-
cjami (1). Na jego stropie, bez śladów hu-
musu pierwotnego, zalegał bruczek z drob-
nych otoczaków kamiennych (2). W warstwie 
tej znaleziono średniowieczny materiał 
zabytkowy, który można datować szeroko 
na stulecia od XiV(?) do XV. Powyżej za-
legała warstwa mazistej szarej gliny (3) 
z drobnymi otoczakami kamiennymi. Sta-
nowiła ona kolejny poziom użytkowy ulicy. 
Odkryto tu materiał zabytkowy w postaci 
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Ryc. 5. Bielsko-Biała, stanowisko 32, ul. Wzgórze. Profil północny wykopu kanalizacyjnego przy  
kamienicy nr 14

Legenda: 1 – calec gliniasty; 2 – bruk z drobnych otoczaków kamiennych; 3 – mazista glina z drob-
nymi otoczakami kamiennymi; 4 – nawierzchnia z belek drewnianych; 5 – warstwa przemieszanej 
gliny z kamieniami; 6 – drobne otoczaki kamienne (bruk?); 7 – bruk z dużych otoczaków kamiennych; 

8 ‒ warstwa przemieszanej gliny z otoczakami; 9 – żwir; 10 – bruk z kostek porfirowych

fragmentów ceramiki oraz kafli piecowych 
datowanych na wiek XVi. Warstwa ta mia-
ła miąższość 20 cm. Odcinkowo  przy za-
chodniej części  kamienicy nr 14 w układzie 
tym stwierdzono  poziom drewnianych be-
lek o przeciętnych wymiarach 12 x 6 cm 
ułożonych prostopadle do osi ulicy (4; ryc. 
6). Na głębokości 90–110 cm warstwę tą 
przykrywała nasypowa przemieszana żółto-
-brunatna glina (5) z drobnymi kamieniami 
(bruk?; 6). Wystąpił w niej nowożytny ma-
teriał zabytkowy datowany na wiek XVii. 
Stanowiła ona podkład pod kolejny poziom 
fragmentarycznie zachowanego bruku (7)  
z dużych otoczaków piaskowcowych. Układ 
stratygraficzny wykopu zamykała warstwa 
żwiru (9) stanowiąca podbudowę pod bruk 
(10) z kostek porfirowych – współczesny 
poziom użytkowy ulicy. Warstwa (9) przy-
krywa wypełnisko wkopu pod drewnianą 
rurę wodociągową. Rura o średnicy 25 cm 
leżała na głębokości 65 cm, równolegle do 
pierzei zachodniej ulicy, w odległości 1,7 m 
od elewacji. Z zasypiska wkopu pod rurę 

pochodzi pojedynczy fragment ceramiki 
nowożytnej. Linia tego wodociągu została 
zarejestrowana po raz pierwszy podczas 
nadzorów nad budową linii ciepłowniczej 
w 2006 roku8. Płynęła nią woda z rynku  
w kierunku Zamku Sułkowskich lub kamie-
nicy Wzgórze 14, w której w XViii wieku 
mieściła się farbiarnia cechu sukienników.

Ryc. 6. Bielsko-Biała, stanowisko 32, ul. Wzgórze. 
Fragment drewnianej nawierzchni drogi
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Analiza reliktów architektury murowanej
W rejonie prac odsłonięto trzy murowane 

relikty architektoniczne: mur A na północnym 
przedpolu Zamku Sułkowskich, mur B na za-
chód od tarasu wieży zamkowej oraz kamien-
ny kanał odwadniający przebiegający wzdłuż 
zachodniej pierzei ulicy Wzgórze na odcinku 
od ulicy Podcieni do skrzyżowania z ulicą Or-
kana (ryc. 2).

Mur A odkryto w dolnym odcinku ulicy 
Wzgórze, na północnym przedpolu Zamku 
Sułkowskich (ryc. 7). Odsłonięto odcinek 
o długości 21 m. Mur biegł niemalże rów-
nolegle do południowej granicy trotuaru dol-
nej części ulicy. Na wysokości tarasu wieży 
zamkowej zakręcał w kierunku południowym. 
Niestety, jego przebieg na tym odcinku został 
przerwany przez wykop pod instalację ga-
zową. Dalsza część została odsłonięta w po-
staci niewielkiego fragmentu strzępia, docho-
dzącego do granicy trotuaru i chodnika. Jak 
się okazało, przebieg tego muru odpowiadał 
niemalże dokładnie trasie projektowanej in-
stalacji kanalizacyjnej. W wyniku interwen-
cji konserwatorskiej podjęto decyzję o prze-
sunięciu lokalizacji inwestycji, prowadząc 
trasę nitki kanalizacyjnej równolegle do muru 
od strony północnej.

Mur miał zróżnicowaną szerokość. Na 
odcinku do zakrętu ‒ 1‒1,1 m. Na zakręcie 
szerokość wzrosła do 1,9 m. Także niewiel-

ki fragment strzępia od strony południowej 
wkopu gazowniczego ma znaczną szerokość 
1,6 m. Niewątpliwie zmiana szerokości muru 
na zakręcie ma związek z dwufazowością 
jego budowy, Widać to wyraźnie od strony 
północnej lica, gdzie mur ma 20‒40 centy-
metrową odsadzkę, a jednocześnie jego 
przeciwległa część od północy wykazuje 
znacznie płytsze zaleganie stopy (głębokość 
120 cm). Niewątpliwie jest to efekt budowy 
tego odcinka w dwóch fazach.

Mur zbudowany jest niemal w całości 
z łamanego wapienia cieszyńskiego z nie-
wielkim dodatkiem otoczaków piaskowco-
wych. Kamienie kładzione są warstwami na 
szarożółtej zaprawie wapiennej. Materiał 
budowlany jest na ogół średniowymiarowy, 
choć dość licznie w jego konstrukcji, zwłasz-
cza lic, pojawiają się wielkowymiarowe 
złomy wapienne. W górnej partii zachowa-
nej korony muru pojedynczo występują 
cegły o wymiarach 29 × 14 × 7 cm.

Ze względu na brak przesłanek straty-
graficznych odnoszących się do budowy 
oraz potencjalnej przebudowy muru (brak 
relacji z zachowanym układem stratygra-
ficznym), jego interpretacja funkcjonalna 
nastręcza wiele problemów. Przebieg muru 
koreluje wyraźnie z lokalizacją browaru 
książęcego oraz powstałej po jego wybu-
rzeniu, w 1879 roku, kamienicy mieszkal-
no-usługowej. Być może właśnie z tymi 
obiektami należy wiązać obydwie fazy 
budowlane muru. Nie jest jednak wyklu-
czone, że w istocie mamy jednak do czy-
nienia z reliktem fundamentu zewnętrzne-
go muru obronnego miasta, który podobnie 
jak na odcinku wzdłuż ulicy Orkana, został 
w XViii wieku zabudowany browarem 
książęcym. Mogłaby na to wskazywać tech-
nika budowy muru (staranność opracowa-
nia lic), a także wielkowymiarowość uży-
tego materiału budowlanego. W tym wa-
riancie interpretacyjnym budowa browaru 
byłaby reprezentowana przez drugą – wyż-
szą, skorygowaną już linię zakrętu muru, 
a fazę wzniesienia kamienicy mieszkalno-
-usługowej dokumentują pojedyncze zacho-

Ryc. 7. Bielsko-Biała, stanowisko 32, ul. Wzgó-
rze. Fragment muru A
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wane cegły w górnej partii zachowanej 
korony.

Mur B odkryto w zachodnim otoczeniu 
tarasu wieży zamkowej, na południe od skrzy-
żowania z ulicą Orkana (ryc. 2).

Mur zachowany jest szczątkowo, po-
przecinany wielokrotnie wkopami instala-
cyjnymi. Korona muru pojawiła się na 
głębokości 35 cm, stopa posadowiona na 
calcu na głębokości 75 centymetrów. Za-
chowana była tylko partia przystopowa, 
złożona z 3‒4 warstw budowlanych. 
W żadnym z zachowanych fragmentów nie 
uchwycono lica północnego ani południo-
wego. Największa szerokość zachowanego 
fragmentu muru wynosiła 100 cm. Na 
odcinku wysuniętym najbardziej na zachód 
odkryto fragment lica od strony zachodniej, 
wyznaczając w ten sposób zasięg budow-
li, z którą związany był mur. Granica ta 
przebiegała w odległości 4,6 m na wschód 
od elewacji kamienicy nr 11. Mur zbudo-
wany był z dużych złomów łamanego 
wapienia, na żółtobiałej zaprawie wapien-
nej. Lico od zachodu było starannie wy-
równane.

Usytuowanie odkrytego muru odpowia-
da lokalizacji południowej ściany budow-
li tzw. domu ślusarza widocznego na pla-
nie katastralnym z 1836 roku9. Jednocześnie 
czytelna jest korelacja jego przebiegu ze 
strzępiem potężnego (1,9-metrowej szero-
kości) muru odkrytego na tarasie wieży 
zamkowej w 200410 oraz 2008 roku11. Daje 
to podstawę do wysunięcia hipotezy, że 
w obydwu przypadkach mamy do czynie-
nia z reliktami tego samego muru, który 
z racji parametrów oraz licowania od stro-
ny zachodniej może stanowić pozostałość 
budowli obronnej związanej z piętnasto-
wieczną dolną bramą miejską. Nie jest 
wykluczone, że w późniejszym czasie 
(XViii‒XiX w.) przejazd ten został prze-
sunięty bardziej na zachód, a szyję bram-
ną stanowił wtedy odcinek pomiędzy mu-
rem zachodnim odkrytej budowli (domkiem 
ślusarza) a linią zabudowy zachodniej 
pierzei ulicy Wzgórze. Świadczyć o tym 

Ryc. 8. Bielsko-Biała, stanowisko 32, ul. Wzgórze. 
Fragment podziemnego kanału kamiennego

może reliktowo zachowany w tym rejonie 
układ stratygraficzny nawarstwień nowo-
żytnych z wieków XViii‒XiX.

Kanał kamienny
Pozostałości kanału kamiennego odkryto 

w kilku miejscach ulicy Wzgórze, na od-
cinku pomiędzy ulicą Podcienie a skrzyżo-
waniem z ulicą Orkana (w trakcie badań 
archeologicznych w 2009 roku; ryc. 8). 
Kanał miał w całości konstrukcję kamienną 
(z wyjątkiem małego fragmentu przemuro-
wanego wtórnie w osi ulicy Wzgórze). Skła-
dał się z dwóch murów bocznych o szero-
kości 50 cm oraz sklepienia. Zbudowany 
był z łamanego wapienia na szarej zaprawie 
wapiennej z piaskiem. Spąg obiektu stano-
wi zwarty bruk z dużych otoczaków pia-
skowcowych. Szerokość kanału wynosiła 
1,7 m, wysokość 1,5 m. Światło otworu ‒ 
wysokość 1 m, szerokość 0,7 m. Strop kon-
strukcji sięgał głębokości 80 cm, a stopa 
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2,5 m. Bezpośrednio na bruku zalegała 
trzydziestocentymetrowej miąższości war-
stwa ciemnych, ilastych namulisk gliniastych 
ze szlaką, zawierająca materiał dwudziesto-
wieczny. 

Odkryty kanał jest konstrukcją stosun-
kowo młodą. Świadczy o tym nie tylko 
materiał zalegający w namuliskach (pocho-
dzący z ostatniej fazy funkcjonowania ka-
nału), ale przede wszystkim jego przebieg 
dostosowany do nachylenia ulicy, po prze-
prowadzeniu jej deniwelacji. Było to naj-
prawdopodobniej w latach czterdziestych 
XiX stulecia. Kanał stanowił część sieci 
kanalizacji, najprawdopodobniej burzowej 
i ściekowej, która w XiX wieku funkcjo-
nowała na starówce bielskiej. Analogiczne 
konstrukcje zostały odkryte w trakcie prac 

archeologicznych w osi ulic: Celnej, Krętej12 
i Pankiewicza13.

Wnioski
Nadzór archeologiczny dostarczył wielu 

cennych informacji na temat dziejów tej 
części miasta. Ma to o tyle istotne znacze-
nie, że po wymianie nawierzchni ulicy bę-
dzie ona na długi okres czasu niedostępna 
dla badań archeologicznych, Uzyskane efek-
ty pozwalają na hipotetyczną rekonstrukcję 
systemu obronnego miasta oraz jego zmian 
związanych z kolejnymi fazami przebudowy 
dolnej bramy miejskiej oraz rozbudowy ze-
wnętrznego systemu fortyfikacyjnego. Nie-
zwykle istotnym rezultatem prac jest odkry-
cie reliktów osadnictwa przedlokacyjnego, 
poprzedzającego założenie miasta.
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Bożena Chorąży, Bogusław Chorąży

ZPRÁVA O ARCheOLOGiCKéM VÝZKUMU NA ULiCi WZGÓRZe  
V BieLSKU-BiAŁé, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Resumé

V době od července do října 2010 byly prová-
děny archeologické práce v rámci výstavby dešťové 
kanalizace na ulici Wzgórze v Bielsku-Białé. Výko-
py vedly podél větší části ulice Wzgórze, vynechán 
byl pouze úsek v sousedství náměstí (obr. 1).

Zaznamenaný sled vrstev v severním a střed-
ním úseku ulice až po severní průčelí domu na 
ulici Wzgórze 5 byl totožný. Přímo pod porfyro-
vou dlažbou v současné úrovni terénu bylo za-
znamenáno žlutě oranžové štěrkovité podloží. 
Tento stav je nepochybně výsledkem zarovnává-
ní terénu v 19. století. 

Zcela jiná situace byla dokumentována v již-
ní části ulice. Vyskytla se zde členitá stratigrafie 
sestávající z jednotlivých úrovní drobné dlažby 
a navážek datovaných od 14. do 18. století (obr. 
5). Na nevelkém úseku ulice se dochovala také 
část původního povrchu ze 16. století zpevněné-
ho dřevěnými fošnami (obr. 6).

V severním předpolí Zámku Sulkovských byl 
objeven 21 metrový úsek průběhu kamenné zdi 
(zeď A) (obr. 2). Její funkce není zcela jasná. 
Stejně tak zatím nebyla objasněna funkce krátkých 
úseků kamenné zdi odkrytých západně od zámec-
ké věže, ačkoli nemůžeme vyloučit jejich inter-
pretaci jako pozůstatků městské brány.

Nejdůležitější objevy však byly učiněny ve 
střední části ulice, u jižního nádvoří Zámku Sul-

kovských. Zde byly odkryty tři částečně zacho-
vané objekty (obr. 2) zahloubené do původní 
úrovně terénu. První z nich byl reliktem polo-
zemnice s dochovanou dřevěnou konstrukcí boč-
ních stěn (zachovaly se základové trámy a štípa-
né desky svislých stěn) (obr. 3 a 4). Obytná část 
(jizba) měla pravděpodobně rozměry 4 × 3 m. Do 
ní vedla 3 m dlouhá rampa. Ze zásypu objektu 
pocházejí mimo jiné četné fragmenty středověké 
keramiky, odřezky kůže ze ševcovské dílny, dře-
věný úchyt vědra a fragment keramické hračky. 
Tyto nálezy jsou datovány do 13. a 14. století. 
Z dusané podlahy pochází fragment spodní části 
dřevěného sudu a zlomky raně středověké kera-
miky z přelomu 12. a 13. století. Ze základových 
trámů polozemnice se podařilo získat radiokar-
bonová a dendrochronologická data, která ukazu-
jí na její vznik mezi lety 1141–1210, tedy před 
lokací města. Tento objev potvrzuje tezi, že měs-
to nevzniklo na zelené louce, nýbrž na místě 
dřívější osady, existující ve stejném době jako hra-
disko ve Starém Bielsku (12?–14. století). 

Druhý částečně zachovaný objekt pravděpo-
dobně hospodářské funkce, měl obdélníkový pů-
dorys a pravděpodobně byl současný s polozem-
nicí. Pouze částečně se dochovaly dřevěné kon-
strukce. Třetí objekt, opět jen částečně dochova-
ný, měl vanovitý tvar. V jeho zásypu bylo nale-
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Bożena Chorąży, Bogusław Chorąży

eiN BeRiChT VON DeN ARChäOLOGiSCheN UNTeRSUChUNGeN iN DeR 
WZGÓRZe-STRASSe iN BieLSKO-BiAŁA, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

in der Zeit vom Juli bis zum Oktober 2010 
wurden archäologische Ausgrabungen anlässlich 
der gebauten Regenkanalisation in der Wzgórze-
Straße in Bielsko-Biała durchgeführt. Die Gra-
bungsflächen wurden entlang am meisten Teil der 
Wzgórze-Straße, außerhalb deren Teils am Markt-
platz abgesteckt (Abb. 1). 

Die Schichtenfolgen des nördlichen und mitt-
leren Straßenabschnitts waren bis zur Nordfassa-
de des hauses an der Wzgórze-Straße 5 identisch. 
Unmittelbar unterhalb der Porphyrdecke des heu-
tigen Gebrauchsniveaus der Straße kam das gelb-
orangefarbige kiesige Muttergestein vor. es ist 
zweifellos als ergebnis der Geländeabtragung im 
19. Jh. anzusehen.

eine andere Schichtenlage wurde im südlichen 
Teil der Straße sichtbar. es kam hier eine kom-
plexe stratigraphische Anordnung von aufeinander 
folgenden Schichten von Feinpflastern sowie 
Schuttschichten auf, die eine vom 14. bis ins 18. 
Jh. hinein greifende Zeitspanne umfasste (Abb. 
5). in einem kleinen Straßenabschnitt blieb auch 
ein Fragment einer Bohlendecke aus dem 16. Jh. 
erhalten (Abb. 6).

es wurde ein 21-Meter-langer Abschnitt einer 
im nördlichen Glacis des Sułkowski-Schlosses 
verlaufenden Steinmauer (Mauer A) freigelegt 
(Abb. 2). ihre Deutung ist unklar. So wie die 
Funktion von kleinen Fragmenten einer in der 
westlichen Umgebung des Schlossturms freige-
legten Steinmauer auch nicht präzise gedeutet 
werden kann, obwohl man hierbei das Vorhan-
densein des Stadttores nicht ausschließen dürfte.

Von wesentlichster Bedeutung sind die ent-
deckungen im mittleren Straßenteil, am südlichen 
ehrenhof des Schlosses. es konnten hier drei 
restlich erhaltene, eingetiefte Objekte freigelegt 
werden (Abb. 2). Das erste war ein Überrest ei-

nes Grubenhauses mit erhaltener Wandkonstruk-
tion von Seitenwänden (erhaltene Schwellenbalken 
sowie senkrechte Wandbohlen) (Abb. 3–4). Der 
Wohnteil (Stube) wies wahrscheinlich Ausmaße 
4 × 3 m auf. er wurde durch einen Rampengang 
von 3 m Länge zugänglich. Vom Schutt dieses 
Objekts stammen u.a. mehrere Fragmente der 
mittelalterlichen Gefäßkeramik, Lederschnipsel 
aus einer Schuhwerkstatt, ein holzgriff eines Zu-
bers sowie ein Fragment von einem Tonspielzeug. 
Jene Funde werden ins 13. und 14. Jh. datiert. 
Vom Nutzniveau (Stampflehmboden) stammen ein 
Fragment vom unteren Teil eines holzfasses so-
wie Fragmente von frühmittelalterlichen Gefäßen 
von der Wende zum 13. Jh. Vom Schwellenbalken 
des Grubenhauses wurden 14C- und Dendrodaten 
erhalten, die die Bauzeit in die Jahre 1141–1210 
setzen, also in die Zeit, die der Stadtgründung 
vorausgegangen war. Somit untermauert dieser 
Fund die These, dass die Stadt nicht auf der sog. 
grünen Wiese, sondern auf einer früheren, der 
Burg in Stare Bielsko (12?–14. Jh.) gleichzeitigen 
Siedlung entstanden war.

Das zweite, fragmentarisch erhaltene Objekt 
bildete höchstwahrscheinlich einen Wirtschaftsbau 
von rechteckigem Grundriss und war wohl dem 
Grubenhaus gleichzeitig. er wies nur restlich er-
haltene Fragmente von holzkonstruktionen auf. 
Das dritte, restlich erhaltene Objekt war becken-
förmig. in seinem Schutt wurden eine Menge 
Schlacke sowie Lederschnipsel von einer Schuh-
werkstatt gefunden.

Von anderen bei den Grabungen freigelegten 
Objekten seien ein gewölbter Steinwasserkanal 
aus dem 19. Jh. (Abb. 8) sowie ein neuzeitliches 
holzrohr der städtischen Wasserleitung, die das 
Wasser von der Stadt nach dem Schloss zu geführt 
hat, zu nennen.

zeno velké množství strusky a odřezky kůže ze 
ševcovské dílny.

K dalším prozkoumaným objektům objeveným 
během výzkumu patří mimo jiné zaklenutý ka-

menný kanál z 19. století (obr. 8) a novověké 
dřevěné potrubí městského vodovodu směřující 
od náměstí k zámku. 



97

Iwona Młodkowska-Przepiórowska

BADANiA WYKOPALiSKOWe  
NA STARYM RYNKU W CZęSTOChOWie,  

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Badania wykopaliskowe na Starym Ryn-
ku w Częstochowie (stanowisko 1, ryc. 1), 
prowadzono od 15 lipca do 23 październi-
ka 2009 roku. Wytyczono dwa wykopy 1/09 
i 2/09 (na północ od pierwszego). Wykop 
1/09 założono na północ od wykopu z roku 
2008 (wykop 1/08). Wykop 2/09 zlokalizo-
wano jeszcze bardziej na północ, gdzie 
zgodnie z wynikami badań georadarowych, 
przeprowadzonych w 1992 roku, powinny 
znajdować się relikty ratusza. Oba rozdzie-

la pas niebadany, na którym rośnie stara 
wierzba oraz biegną współczesne wkopy 
liniowe pod instalacje ‒ kanalizacyjną i wo-
dociągową. Wykop 2/09 jest efektem po-
szerzenia dwóch wykopów sondażowych: 
pierwszy na osi wschód‒zachód, tworzy 
południową granicę wykopu 2/09, a drugi 
na osi północ‒południe, tworzy krawędź 
zachodnią wykopu 2/09, wychodzącą poza 
granicę południową wykopu (ryc. 2). Po 
wykonaniu sondaży teren badań poszerzono 

Ryc. 1. Częstochowa, Stare Miasto. Lokalizacja Starego Rynku. Skala 1 : 25 000
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w kierunku północnym i wschodnim, two-
rząc wykop 2/09.

Podczas badań wykopaliskowych 
w 2009 roku przeprowadzono także dalsze 
badania nieinwazyjne metodami georada-
rową i elektrooporową, w celu ujawnienia 
reliktów zabudowań pod płytą Rynku na 
zachód i północ od terenu badanego wy-
kopaliskowo. Przeprowadził je zespół firmy 
Proton-Archeo pod kierownictwem Łukasza 
Porzuczka.

W 2009 roku zbadano łącznie 584 m² 
powierzchni, miejscami do głębokości ok. 
3,5 m. Odkryto i przebadano 4 obiekty. 

Relikty architektury
Podczas badań wykopaliskowych w 2009 

roku odsłonięto trzy obiekty. Z obiektu 1 
wydzielono obiekt 1a, który był przypusz-
czalnie poszerzeniem obiektu 1. Obiekty 2 
i 3 są zbudowane z kamienia wapiennego, 

obiekt 1 to prawdopodobnie relikt budynku 
wzniesionego w technice szachulcowej.

Obiekt  szachulcowy  (?)
Obiekt 1 (w roku 2008 otrzymał nr 9) 

w części południowej został odsłonięty 
w trakcie odsłaniania stopy fundamentowej 
budynku murowanego, prawdopodobnie 
wagi miejskiej z trzema komorami piwnicz-
nymi, i od południa uległ zniszczeniu pod-
czas jej budowy. W 2008 roku przy pracach 
ziemnych związanych z wykonaniem pro-
filu południowego, natrafiono na liczne 
żużle, spieki i grudy węgli drzewnych. Ba-
dania w 2009 roku objęły prawdopodobnie 
większą część obiektu 1 w wykopie 1/09 
założonym na północ od fundamentów wagi 
miejskiej. Odsłonięto w nim szereg warstw 
użytkowych i destrukcyjnych, wskazujących 
na jego kilkufazowy rozwój (ryc. 3).

Na starszym, zniszczonym obiekcie 
drewnianym, szachulcowym, w wiekach 
młodszych postawiono fundamenty kamien-
ne. Początkowo wydawało się, że ich po-
czątek wiąże się z poszerzeniem powierzch-
ni użytkowej wagi miejskiej o część pół-
nocną. Powstał w ten sposób obiekt na 
planie prostokąta o wymiarach 1120 × 677 cm 
w obrysie zewnętrznym. Fundamenty mia-
ły różną wysokość, minimum 30 cm, a mak-
simum 110 cm. Płytkość ich posadowienia 
świadczy o tym, że dźwigały niezbyt oka-
załą budowlę. Fundamenty wzniesiono z do-
branych brył łamanego kamienia wapienne-
go układanego warstwowo na zaprawie 
piaskowo-wapiennej (ryc. 4). Zarys funda-
mentów naniesiono na plan ogólny, podob-
nie jak zarys obiektów 1 i 1a.

Studnia kamienna
Relikty obiektu 2 ‒ kolistej studni ka-

miennej odkryto w wykopie 2/09. Strop 
pojawił się na głębokości ok. 60–80 cm. 
Cembrowina studni wykonana była z łama-
nego kamienia wapiennego. Płaskie bloczki 
kamienne dopasowano do siebie bez użycia 
spoiwa. Studnia o średnicy ok. 160 cm  
(zewnątrz) miała grubość ścianek w grani-

Ryc. 2. Częstochowa, Stary Rynek. Teren przeba-
dany w latach 2007–2009. Lokalizacja odsłoniętych 

reliktów zabudowy rynkowej



Ryc. 3. Częstochowa, Stary Rynek. Fragment wykopu 1/2009. Relikty architektury i obiekt 1 (przecię-
ty fundamentem)

Ryc. 4. Częstochowa, Stary Rynek. Obiekt 1 przecięty fundamentem



Ryc. 5. Częstochowa, Stary Rynek. Górna partia studni kamiennej (obiekt 2)

Ryc. 6. Częstochowa, Stary Rynek. Obiekt 3 z resztkami przypór



99

cach 45‒60 cm. Wokół zewnętrznych kra-
wędzi studni zauważono w przybliżeniu 
kolisty wkop wypełniony żółtoszarym pia-
skiem. Był to wkop związany z budową 
studni. Obiekt został mocno zniszczony 
w częściach stropowych i zasypany żółtym 
piaskiem oraz gruzem ceglanym i wapien-
nym. Przy obecnie zachowanym stropie 
studni zachowały się fragmenty bruku z ła-
manego kamienia wapiennego, wskazując 
pierwotny poziom użytkowy rynku. Nie 
eksplorowano studni, zabezpieczono ją jed-
nak na zimę zadaszeniem. W studni jak i we 
wkopie związanym z jej budową, nie od-
kryto zabytków. Znaleziono je tylko w prze-
mieszanych warstwach zasypiskowo-odpa-
dowych, zalegających nad stropem obiektu 
(ryc. 5).

Obiekt kamienny
W wykopie 2/09, w odległości ok. 

180 cm na północny zachód od studni, na-
trafiono na relikty mocno zniszczonego od 
góry obiektu 3, wzniesionego z łamanego 
kamienia wapiennego łączonego gliną. 
Obiekt został uszkodzony w części stropo-
wej. Na poziomie podłogi nie dostrzeżono 
otworów drzwiowo-okiennych. W rzucie 
poziomym kształt obiektu zbliżony jest do 
prostokąta o wymiarach w obrysie ze-
wnętrznym 583 × 480 cm, wzdłuż osi pół-
noc‒południe. Mury są grube ‒ od 95 do 
130 cm. Jest to obiekt jednokomorowy, 
o wymiarach wewnętrznych 270 × 255 cm, 
powierzchni ok. 7 m². W narożnikach ze-
wnętrznych zachowały się relikty diagonal-
nie ustawionych skarp, najszersza (195 cm) 
znajdowała się w narożniku północno-
-wschodnim. Wewnątrz zachowały się duże 
elementy drewniane, połówki pni drzew 
prawdopodobnie sosnowych o grubości ok. 
25 cm, którymi wyłożono ściany wewnętrz-
ne. Okładzina drewniana (boazeria) była 
ułożona stroną wewnętrzną pni drewnianych 
do środka, czyli tworzyła powierzchnię zli-
cowaną. Bale łączono kołkami. Podłogę 
zbudowano z grubych desek, w dwóch 
warstwach, ułożonych na krzyż (ryc. 6). 

W gruzowo-odpadowym zasypisku obiektu, 
od strony południowej, przy ścianie, zna-
leziono żelazny grot oszczepu i mały gar-
nuszek gliniany pokryty oliwkową glazurą 
wewnątrz, oraz dwie monety. Zabytki zna-
lezione wewnątrz są datowane ogólnie na 
wieki XV‒XVi. Monety wymagają konser-
wacji. W źródłach historycznych nie ma 
wzmianki o takim obiekcie.

Materiał  zabytkowy
W trakcie badań wykopaliskowych prze-

prowadzonych w 2009 roku pozyskano 
29 971 zabytków ruchomych. Najliczniejszy 
zbiór stanowią fragmenty naczyń. Znale-
ziono 20 315 ułamków ceramiki naczynio-
wej. W dalszej kolejności 7 071 kości 
zwierzęcych, 920 fragmentów kafli pieco-
wych, 713 kawałków rozdrobnionych przed-
miotów szklanych, 547 ułamków przedmio-
tów metalowych, 20 monet. Znaleziono 
także 13 fragmentów płytek posadzkowych, 
16 fragmentów cegły palcówki, 2 fragmen-
ty gąsiorów dachowych, 2 fajki, a także 2 
osełki, 3 muszle małży, stalaktyt, krzyż 
drewniany (?), drewnianą rękojeść noża 
z nitami z metalu kolorowego, fragmenty 
sznurka i nici, 3 fragmenty żelaznej szpili 
lub igły, 2 naparstki, guzik, 2 rurki kościa-
ne, 3 narzędzia kamienne (tłuczki?), frag-
ment rzeźbionego detalu architektoniczne-
go, 117 bryłek żużli i bliżej nieokreślonych 
spieków, 111 grudek polepy, w tym czop 
z gliny z odciskami palców, 97 kołków 
drewnianych do budowy podłóg i „boaze-
rii drewnianej”. Pobrano do badań specja-
listycznych 23 próby: drewna, polepy, żuż-
li, ziaren zboża, nasion, spieków i nieokre-
ślonych substancji mineralnych. Najwięcej 
zabytków znaleziono w obiekcie 1.

Uzyskany w trakcie badań wykopalisko-
wych materiał ceramiczny jest niejednorod-
ny pod względem chronologii i wartości 
poznawczych. Pozyskano głównie silnie 
rozdrobnione fragmenty późnośredniowiecz-
ne (XV wiek) i nowożytne, zarówno o wy-
pale redukcyjnym, jak i utleniającym. Ce-
ramika późnośredniowieczna występowała 
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również w przemieszanych, nowożytnych 
warstwach kulturowych. Wyróżniono garn-
ki i misy o tradycyjnych formach, wypra-
cowanych przez rzemieślników późnośre-
dniowiecznych, a także pochodzące głównie 
z okresu nowożytnego dzbany i dzbanki, 
pokrywki, misy, patelnie, naczynie do zbie-
rania tłuszczu, talerze i półmiski, kubki 
i pucharki.

Na uwagę zasługuje bardzo interesujący 
zbiór 920 fragmentów kafli piecowych, pły-
towych, z polewą jednobarwną lub bez po-
lewy. Najwięcej pojedynczych fragmentów 
różnych kafli wystąpiło w obiekcie 1, w bu-
dynku o konstrukcji szachulcowej, w jego 
warstwach użytkowych i destrukcyjnych. 
Jest ich za mało, aby mówić o obecności 
pieca w tym obiekcie. Jak się wydaje, w mo-
mencie dostania się do zasypisk kafle były 
już destruktami. Wśród tych kafli możemy 
wyróżnić dwie grupy, kafle z herbami 
i z motywami roślinno-geometrycznymi. 
Dwa fragmenty kafli piecowych przedsta-
wiają postać anioła tarczownika (ryc. 7). 
inny kafel z zieloną glazurą przedstawia 
podkowę, herb rodu Jastrzębiec. Wśród ka-
fli herbowych wyróżniają się kafle bez gla-
zury. Na szczególną uwagę zasługują frag-
menty kafli lub kafla przedstawiające he-
raldycznego orła w koronie (ryc. 8) oraz 
motyw skrzyżowanych kluczy, jako być 

może symbolu władzy samorządowej, oraz 
herb rodowy znamienitego rodu Leliwa 
z symbolem gwiazdy i półksiężyca (ryc. 9, 
10). Drugą grupę kafli tworzą egzemplarze 
ze stylizowanymi motywami roślinnymi oraz 
wzorami geometrycznymi. Najliczniej na 
omawianym stanowisku reprezentowane są 
kafle o ornamencie, który nie zamyka się 
w ramach jednego kafla, lecz jest kontynu-
acją ornamentu sąsiedniego. Kolejne kafle 
z motywami roślinnymi, to zwieńczenia 
pieców, zwane „koronkami”. Ostatnią grupę 
stanowią egzemplarze znalezione w zasy-
piskach i śmietniskach. Są to kafle najmłod-
sze, gładkie oraz z ornamentami stylizowa-
nych kwiatów (secesyjne?). Najładniejszy 
jest zachowany w całości kafel z wypukłym 
ornamentem przedstawiającm główki róży-
czek i siedzące na gałązkach ptaszki. Naj-
starsze kafle herbowe, z ornamentami klu-
czy i orła w koronie pochodzące z obiektu 
1 mogły pochodzić z ratusza miejskiego, 
usytuowanego nieopodal na rynku często-
chowskim, rozebranego w XViii stuleciu, 
po spaleniu.

Na Starym Rynku w Częstochowie zna-
leziono także 547 przedmiotów i fragmentów 
przedmiotów metalowych. Odnotowano prze-
wagę zabytków z żelaza. Wydobyto także 
kilka przedmiotów z metali kolorowych, 
z brązu lub miedzi. Znaleziono także stopio-

Ryc. 8. Częstochowa, Stary Rynek. Kafel bez gla-
zury z ornamentem orła w koronie

Ryc. 7. Częstochowa, Stary Rynek. Kafel z anio-
łem tarczownikiem 
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Ryc. 9. Częstochowa, Stary Rynek. Kafle bez gla-
zury z herbem Leliwa

Ryc. 10. Częstochowa, Stary Rynek. Kafle bez 
glazury z herbem Leliwa i z ornamentem skrzy-

żowanych kluczy

ne grudki tych surowców. Wśród wyrobów 
z żelaza zdecydowanie najliczniejsze są 
gwoździe różnych rozmiarów, najczęściej 
małe i średnie oraz ćwieki. Pozyskano także 
masywne gwoździe z dużymi łbami, mocno 
zagiętymi pod kątem prostym. Mogą to być 
gwoździe piecowe jak i gwoździe do moco-
wania stropów. Za tym ostatnim przemawia 
ich ulokowanie pod drewnianą podłogą. Po-
zostałe przedmioty z żelaza to: dwie podko-
wy, rak, nóż żelazny z nitami, zamek drzwio-
wy, oraz fragmenty okuć, prętów, sztab 
i innych przedmiotów nieokreślonych, znisz-
czonych korozją i zniekształconych. Znale-
ziono także trzy fragmenty igły lub szydła 
oraz żelazny grot włóczni, wstępnie datowa-
ny na wiek XV (ryc. 11).

Wśród wydobytych 713 fragmentów 
przedmiotów szklanych zdecydowaną więk-
szość stanowią ułamki rozbitych naczyń 
szklanych oraz pozostałości szyb cienko-

ściennych. Kawałki szkła naczyniowego 
pochodzą głównie z kielichów, pucharków 
i kufelków. Zachowały się stopki kielichów, 
ucha kolankowate oraz szklane elementy 
dekoracyjne umieszczane na ściankach na-
czyń. Zdecydowanie najwięcej jest frag-
mentów mocno rozdrobnionych z nieokre-
ślonych naczyń i przedmiotów. Niektóre 
są ozdobne (uszka, szklane kwiatuszki) 
i przypominają stylistykę renesansową. 
Pozyskane elementy szklane nie stanowią 
dobrego materiału datującego i wymagają 
dalszych badań stylistycznych i chemicz-
nych.

Poza wymienionymi zabytkami pozyska-
no także 7 071 fragmentów kości zwierzę-
cych. Występowały one głównie w obiekcie 
1 w warstwach 1 i 2, a także w zasypiskach 
wkopów różnoczasowych poza obiektami. 
Największą wartość naukową posiada zbiór 
archeozoologiczny znaleziony w obiekcie 
1, i tylko on na tym etapie badań został 



102

W warstwach nowożytnych znaleziono 
kawałek stalaktytu oraz amonity. W zbiorze 
zabytków ruchomych znajdują się także trzy 
fragmenty muszelek (rzecznej szczeżui, nie-
określonych ślimaków). W obiekcie 1 zna-
leziono fragmenty sznurka i materiału (nici), 
zalegające obok monet, co może świadczyć 
o tym, że są to szczątki sakiewki z materia-
łu. Ponadto pozyskano krzyż zrobiony 
z dwóch patyczków, który był przymocowa-
ny żelaznym gwoździem do spalonej i po-
walonej belki konstrukcyjnej. innym zabyt-
kiem drewnianym jest trzonek noża ze  
śladami nitów do jego zamocowania. 
Wyróżniono także 2 osełki kamienne i ele-
ment nieokreślonego kamiennego detalu ar-
chitektonicznego, nowożytnego lub współ-
czesnego. W warstwach użytkowych, destruk-
cyjnych i popożarowych zalegały kamienie 

okrąglaki, mocno okopcone, które mogły 
pełnić funkcje gospodarcze, jako tłuczki lub 
rozcieracze. Zalegały w okolicy ziaren, na-
czyń i dużego kamienia w obiekcie nr 1. 
W warstwach śmietniskowych i zasypisko-
wych w wykopach 1/09 i 2/09 znaleziono 
obok zabytków głównie siedemnasto i osiem-
nastowiecznych wiele interesujących przed-
miotów dwudziestowiecznych. Są wśród nich 
buteleczki szklane, apteczne (15 szt.), frag-
ment opaski skórzanej na rękę z gwiazdą 
Dawida, dwa metalowe wizerunki Matki 
Boskiej, kafle secesyjne i współczesne (w ca-
łości lub kawałkach), kubki żelazne, filiżan-
ki i talerze porcelanowe, malowane, a także 
odważnik metalowy, fragment lichtarza, dwa 
jednakowe kieliszki z ciętego czarnego szkła, 
i wiele innych współwystępujących z gruzem 
budowlanym i śmieciami.

Uwagi dotyczące  chronologii  i  faz  zabu-
dowy badanej  części Starego Rynku

Obecnie można jedynie określić ogólne 
ramy chronologiczne wydobytego materiału 
ruchomego, a przede wszystkim ceramiki 
i kafli będących najlepszymi datownikami. 
Monety mogą posłużyć do datowania warstw, 
w których wystąpiły, po ich oczyszczeniu 
i uczytelnieniu. Materiał ceramiczny z obiek-
tu 1 należy datować od czasów późnego 
średniowiecza do, jak się wydaje, pierwszej 
połowy XVii wieku. Materiał średniowiecz-
ny zalegał w warstwach najgłębszych, od 
130 cm do calca, i wydaje się jednoczasowy. 
Natomiast materiał zalegający od 130 cm 
w górę (do stropu warstwy 1) można po-
dzielić w dużym uproszczeniu, jak się wy-
daje na 3 fazy: pierwsza połowa XVi wieku, 
druga połowa XVi wieku i pierwsza połowa 
XVii wieku. Materiały najmłodsze osiemna-
sto i dziewiętnastowieczne, a także dwudzie-
stowieczne, znajdowano w warstwach niwe-
lacyjnych i zasypiskowych.

W wykopie 1/09 i obiekcie 1 można 
wyróżnić co najmniej cztery fazy zabudo-
wy i użytkowania. Dno obiektu szachul-
cowego datowane materiałem ceramicznym 
późnośredniowiecznym zalegało na pozio-

Ryc. 11. Częstochowa, Stary Rynek. Żelazny grot 
włóczni z obiektu 3

poddany wstępnemu opracowaniu. Są to 
szczątki pokonsumpcyjne, głównie rozdrob-
nione fragmenty kości. Znaleziono także 
szczątki ryb, ptaków oraz ssaków. W osza-
cowaniach ilościowych zastosowano meto-
dę globalnej liczby szczątków (GLS)1.
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mach od 130 do 250 cm. W jego stropie 
odkryto warstwę pogorzeliskową, destruk-
cyjną. Na gruzach tego obiektu wzniesio-
no dwa następne obok siebie, wyraźnie 
rozdzielone warstwą calca. Jeden z nich, 
zalegający od strony południowej, z pod-
łogą drewnianą, na podstawie ceramiki 
można datować prawdopodobnie na poło-
wę XVi wieku. Następny obiekt, który 
obejmuje powierzchnie obu obiektów niż-
szych, pochodzi z drugiej połowy XVi 
wieku i prawdopodobnie z początków XVii 
wieku. Mury tworzące zarys prostokąta 
wzniesione na starszych obiektach szachul-
cowych lub drewnianych mogą być starsze 
niż piwnice kamienicy – wagi miejskiej, 
odkopanej w latach 2007‒2008, a nie, jak 
wstępnie sądzono, powstałe w celu posze-
rzenia powierzchni wagi (na stragany?).

Badania wykopaliskowe prowadzone na 
Starym Rynku w Częstochowie dostarczyły 

bardzo interesujących materiałów do badań 
nad przeszłością Częstochowy. Okazały się 
niezwykle cenne, ponieważ źródła pisane 
dotyczące tego zagadnienia są nader skąpe. 
Odsłonięte obiekty nieruchome stanowiące 
zabudowę śródrynkową, mają dużą wartość 
zabytkową i naukową do badań nad zabu-
dową plateau rynkowego. Każda z katego-
rii znalezionych zabytków ruchomych wy-
maga dalszych badań gabinetowo-laborato-
ryjnych – zwłaszcza ceramika naczyniowa. 
istotnym problemem badawczym jest także 
określenie funkcji obiektów 1, 1a i 3. 

Należy rozważyć możliwość zabezpie-
czenia i udostępnienia odkrytych na Sta-
rym Rynku w Częstochowie zabytków 
nieruchomych, wkomponowania ich w ar-
chitekturę Starego Miasta. Należycie wy-
eksponowane mogłyby stanowić nieza-
przeczalny walor turystyczno-edukacyjny 
miasta.

PRZYPiSY

1 Analizę archeozoologiczną szczątków kostnych wykonała dr Renata Abłamowicz, za co w tym 
miejscu chcę jej gorąco podziękować.

Iwona Młodkowska-Przepiórowska

ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM NA STARéM NÁMĚSTÍ V CZęSTOChOWé,  
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

Výzkum na ploše náměstí Starého města (obr. 1) 
v Częstochowé (lokalita 1) byl veden od 15. červen-
ce do 23. října 2009 pomocí sond 1/2009 a 2/2009. 
Během výkopových prací bylo provedeno rovněž 
elektroodporové měření a průzkum georadarem pro 
zjištění průběhu reliktů zástavby pod dlažbou náměs-
tí západně a severně od zkoumané plochy.

Celkem bylo prozkoumáno 584 m2 do hloubky 
místy až 3,5 m (obr. 2). Zaznamenány byly 3 ob-
jekty (obr. 4–6). V rámci objektu 1 byl ještě vyčle-
něn objekt 1a, který byl pravděpodobně jeho roz-
šířením. Objekt č. 1 představoval relikt stavby 
vybudované hrázděnou technikou. Jako objekt č. 2 

byla označena kamenná studna s vnitřním průměrem 
kolem 160 cm, postavená z vápencových bloků. 
Jednoprostorový objekt č. 3 byl vystavěn z láma-
ného vápence spojovaného hlínou. Až po úroveň 
podlahy v něm nebyly zjištěny okenní ani dveřní 
otvory. Měl obdélníkovitý půdorys a jeho vnější 
rozměry činily 583 × 480 cm s delší osou orientovanou 
ve směru sever-jih, mocnost zdi dosahovala 95–130 
cm. U vnějších nároží se dochovaly relikty diagonálně 
umístěných přípor. Na vnitřní straně se dochovaly 
půlkulany v síle kolem 25 cm, které tvořily vnitřní 
obložení. Podlaha byla vyrobena ze dvou vrstev 
křížem položených hrubších desek.
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Iwona Młodkowska-Przepiórowska

GRABUNGSFORSChUNGeN AUF DeM ALTeN MARKTPLATZ  
iN CZęSTOChOWA, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Die Grabungsforschungen auf dem Marktplatz 
der Altstadt (Abb. 1) in Częstochowa (Fundplatz 1) 
wurden vom 15. Juni bis zum 23. Oktober 2009, in 
den Grabungsflächen 1/2009 und 2/2009 durchgeführt. 
Bei den Ausgrabungen wurden auch die Untersu-
chungen mit dem Bodenradar und der geoelektrischen 
Methode eingesetzt, um die Bebauungsüberreste un-
terhalb der Marktoberfläche westlich und nördlich 
von dem ausgegrabenen Gelände zu erkennen.

es wurde ein Areal von 584 m2 erforscht, man-
cherorts bis zu einer Tiefe von etwa 3,5 m (Abb. 
2). Verzeichnet konnten dabei drei Bauobjekte (Abb. 
4–6). Von dem Objekt 1 wurde das Objekt 1a aus-
gegliedert, das wahrscheinlich seine erweiterung 
gewesen war. Das Objekt 1 stellte ein Überrest von 
einem Fachwerkhaus dar. Das Objekt 2 war ein 
Wasserbrunnen aus Kalkstein von etwa 160 cm 
Außendurchmesser. Das Objekt 3, von einer Kam-
mer, wurde aus gebrochenem, mit Lehm verbunde-
nem Kalkstein errichtet. Am Fußbodenniveau konn-
ten bei ihm keine Tür- oder Fensteröffnungen ge-
sehen werden. im Grundriss wies er eine annähernd 
rechteckige Form von 583 × 480 cm im äußeren 
Umriss, 95–130 cm mächtige Wände auf und lag 
nord-südlich orientiert. An seinen Außenecken blie-
ben Überreste von diagonal gelegenen Böschungen 
erhalten. im inneren blieben etwa 25 cm dicke 
halbstämme erhalten, die die Wände ausgekleidet 
hatten. Den Fußboden hatte man aus dicken Brettern 
in zwei kreuzweise gelegten Schichten gefertigt.

Bei den Grabungsforschungen konnten 29 971 
Funde geborgen werden, wovon Gefäßfragmente am 
zahlreichsten waren. es konnten 20 315 Bruchstücke 
der Gefäßkeramik gefunden werden wie auch 7 071 
Tierknochen, 920 Ofenkachelfragmente (Abb. 7–10), 
713 Bruchstücke zerkleinerter Glasgegenstände, 547 
Metallfunde (Abb. 11), darunter 20 Münzen. Gebor-
gen konnten auch u.a. 13 Bruchstücke Bodenplatten, 
16 Fragmente handstrichziegel, zwei Fragmente von 
Firstziegeln, Rauchpfeifen sowie zwei Wetzsteine, 
drei Muschelschalen, ein Stalaktit, ein holzkreuz?, 
ein hölzerner Messergriff mit Nieten aus Buntmetall, 
Schnur- und Fadenfragmente, drei Fragmente einer 
eisennadel, zwei Fingerhüte, ein Knopf, zwei Kno-
chenröhrchen, drei Steingeräte – Schläger?, ein Frag-
ment eines architektonischen, gehauenen Details. Bei 
den Ausgrabungen konnten 117 Schlacken- und 
näher unbestimmbare Sinterstücke, 111 Lehmbewurf-
brocken, darunter ein Lehmzapfen mit Fingerabdrü-
cken, 97 holzstifte zum Fußbodenbau und „Wand-
holzverkleidung” gesichert werden.

Das Fundmaterial aus dem Objekt 1 ist in die 
Zeit vom Spätmittelalter bis, wie es scheint, in 
die 1. hälfte des 17. Jh. zu setzen. Die jüngsten 
Fundmaterialien aus dem 18. und 19. Jh. wurden 
in seinen Abtragungs- und Schuttschichten gefun-
den. im Grus-Müllschutt des Objekts 3, südlich 
der Wand, wurden eine eiserne Lanzenspitze, ein 
kleiner tönerner Topf sowie zwei Münzen gefun-
den, allgemein ins 15. und 16. Jh. datiert.

Během výzkumu bylo získáno celkem 29 971 
nálezů. Nejpočetnější soubor tvoří 20 315 frag-
mentů nádob. Dále bylo nalezeno 7 071 ks zvíře-
cích kostí, 920 fragmentů kamnových kachlů (obr. 
7–10), 713 zlomků skleněných předmětů, 547 
kovových předmětů (obr. 11), mezi nimi 20 min-
cí. Mezi nálezy řadíme také 13 částečně dochova-
ných podlahových dlaždic, 16 fragmentů prstova-
ných cihel („palcovek”), 2 fragmenty střešních 
prejzů, dýmky a také 2 brousky, 3 mušle mlžů, 
krápník (stalaktit), dřevěný křížek (?), dřevěnou 
rukojeť nože s nýtky z barevného kovu, fragmen-
ty provázků a nití, 3 fragmenty železné jehlice nebo 
jehly, 2 náprstky, knoflík, 2 kostěné trubičky, 3 

kamenné nástroje (tlučky), fragment sochařsky 
opracovaného architektonického článku. Celkem 
bylo získáno také 117 kusů strusky a blíže neur-
čitelných spečenin, 111 hrudek mazanice, mezi nimi 
hliněný čep s otisky prstů a 97 dřevěných kolíčků 
z konstrukce podlahy a dřevěného obložení.

Materiál z objektu č. 1 je datován do období 
od vrcholného středověku až nejspíše do 1. po-
loviny 17. století. Nejmladší materiál z 18. a 19. 
století se nacházel v jeho zásypových a vyrovná-
vacích vrstvách. V zásypu objektu č. 3 byl u jeho 
jižní stěny nalezen železný hrot oštěpu, malý 
hliněný hrneček a dvě mince, obecně je lze da-
tovat do 15. a 16. století. 
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Monika Michnik, Joanna Nastaszyc, Jerzy Piekalski,  
Radosław Zdaniewicz

WSTęPNe WYNiKi RATOWNiCZYCh BADAń  
ARCheOLOGiCZNYCh NA RYNKU i W GÓRNYM 

ODCiNKU UL. ZWYCięSTWA W GLiWiCACh,  
WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Prowadzone od lipca do października 2010 
roku ratownicze badania archeologiczne wią-
zały się z przebudową infrastruktury i na-
wierzchni gliwickiego Rynku oraz wychodzą-
cej od jego północno-wschodniego naroża 
ulicy Zwycięstwa, na odcinku do ulicy Dol-
nych Wałów (ryc. 1). Zakres prac ziemnych 
umożliwił przebadanie niemal w całości naj-
ważniejszego placu miasta, nie rozpoznanego 
wcześniej metodą archeologiczną1.

Przeprowadzona wstępnie kwerenda ar-
chiwalna wykazała, że Gliwice mają rela-
tywnie skromny zasób źródeł pisanych, 
ikonograficznych i kartograficznych naświe-
tlających wczesne etapy funkcjonowania 
Rynku2. Najstarsze mapy pochodzą dopiero 
z XViii w., a dokładny plan śródmieścia 
datowany jest na drugą połowę XiX w. 
Uboga baza źródłowa spowodowała trud-
ności w identyfikacji niektórych elementów 

Ryc. 1. Gliwice. Lokalizacja Rynku. Skala 1 : 25 000
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architektury odsłoniętych podczas prac 
ziemnych.

Rynek w Gliwicach zespolony był z re-
gularnym planem historycznego założenia 
urbanistycznego. Rozmierzając w Xiii wie-
ku układ urbanistyczny nadano mu plan 
kwadratu o czytelnych dzisiaj rozmiarach  
– boki długości około 73 m. Według nie-
publikowanych rachunków z remontu na-
wierzchni placu z 1777 r. pracami objęto 
wówczas powierzchnię 32 × 32 sążnie (1 są-
żeń = około 1,9 m³), a więc około 61 × 61 m. 
Różnica między wskazanymi wartościami 
może wynikać z innego zakwalifikowania 
stref sąsiadujących z domami przyrynkowy-
mi. Otwarta pozostaje także kwestia istnie-
nia podcieni bądź przedproży przed fronto-
wymi ścianami przyrynkowych kamienic3.

Szerokopłaszczyznowe wykopaliska po-
przedzono badaniami sondażowymi. W sze-
ściu wykopach rozlokowanych w różnych 
częściach placu, wstępnie rozpoznano stra-
tygrafię nawarstwień kulturowych oraz od-
słonięto relikty architektury murowanej. 
Dalsze prace wykopaliskowe objęły prawie 
całą płytę Rynku (blisko 28 arów), poza 
pasem o szerokości 5‒6 m biegnącym 
wzdłuż pierzei Rynku, zniszczonym przez 
sieci podziemnej infrastruktury. Tylko przy 
pierzei wschodniej eksplorację doprowadzo-
no do linii zabudowy (w tym przypadku do 
arkad). Dodajmy, że nawarstwienia zachod-
niej strefy placu zostały w znacznym stop-
niu zaburzone w czasach najnowszych. 

Prace wykopaliskowe rozpoczęto po usu-
nięciu konstrukcji nawierzchni z czasów naj-
nowszych (jednostka stratygraficzna. 1 do 5). 
Na głębokości około 0,3‒0,4 m od współ-
czesnego poziomu placu nawarstwienia te 
stanowiła podbudowa w postaci gruzu ka-
miennego, powstała prawdopodobnie w dru-
giej połowie XiX wieku lub na początku XX 
wieku. Wraz z jej wykonaniem zniwelowano 
większość nowożytnych poziomów użytko-
wania Rynku. 

Obserwacja stropu nawarstwień natural-
nych pozwoliła ustalić, że plac wytyczono 
na powierzchni o nieznacznym zróżnicowa-

niu wysokości. Stwierdzono lekki skłon 
terenu z południowego zachodu na północ-
ny wschód. Skrajne wartości poziomu grun-
tu wynosiły 221,8 m n.p.m. przy południo-
wo-zachodnim narożu placu i 219,63 m 
n.p.m. przy narożu północno-wschodnim. 
Różnica wynosi więc 2,17 m na przestrze-
ni około 90 m. Wartość ta może być mniej-
sza, bowiem nigdzie na placu nie ustalono 
dokładnej wysokości naturalnego stropu 
sedymentacji geologicznych. Warstwa pier-
wotnej gleby i strop calca były mocno prze-
obrażone w najstarszej fazie użytkowania 
terenu. 

Strop czwartorzędowej pokrywy placu 
stanowią piaski (j.s. 17 i 56). Pierwsza war-
stwa to żółty piasek o znaczącej zawartości 
tlenków żelaza. Drugą tworzy drobnoziar-
nisty, biały bądź lekko szary piasek podgle-
bia. Pierwotna gleba nie przetrwała w żad-
nym punkcie placu. 

Analizując obraz placu w przeszłości 
i charakter następujących przeobrażeń, wy-
dzielono kilka etapów jego użytkowania:

etap i wyznacza początki funkcjonowa-
nia placu, odwzorowane kilkoma jednost-
kami stratygraficznymi. Za najstarszy obiekt 
uznano studnię bądź piwniczkę (j.s. 216) 
wykopaną w północnej części Rynku. Takie 
jej zaszeregowanie wynika wyłącznie ze 
stratygrafii, ponieważ nie znaleziono w niej 
zabytków ruchomych, które umożliwiłyby 
bliższe określenie czasu powstania obiektu. 
Najstarszym poziomem bezsprzecznie zwią-
zanym z trwałym użytkowaniem placu jest 
j.s. 14 – warstwa próchnicy powstała z prze-
obrażenia i wzbogacenia pierwotnej gleby. 
Jej przemieszanie było efektem intensyw-
nego użytkowania nieumocnionej na-
wierzchni placu przy dużym zawilgoceniu 
podłoża. Warstwa ta o miąższości maksy-
malnie do 40 cm zachowała się w dużych 
płatach na całej powierzchni placu. Zapew-
ne odmienności funkcji poszczególnych 
jego części powodowały lokalne zróżnico-
wania w treści warstwy. W strefie północ-
nej przybierała ona miejscami barwę inten-
sywnie czarną (j.s. 14/62), powodowaną 
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większą zawartością substancji organicz-
nych. Uciążliwości związane z zabłoceniem 
placu były przyczyną szybkich działań 
zmierzających do umocnienia nawierzchni. 
ich materialnym śladem jest pierwszy bruk 
(j.s. 83, ryc. 2). Powstał on przez wyłoże-
nie na powierzchnię warstwy otoczaków 
i bryłek piaskowca oraz kredy opolskiej 
o zróżnicowanej grubości. Dominowały 
niewielkie otoczaki średnicy 4‒8 cm, rza-
dziej występowały większe o średnicy 
8‒12 cm, a sporadycznie nieregularne 
w kształcie kamienie, niekiedy łamane, 
o średnicy do 40 cm. ich układ był dość 
zwarty, ale bez wyraźnego porządku. Nie 
zarejestrowano linii ograniczających, ani 
podsypów właściwych dla profesjonalnych 
prac brukarskich. Bruk mieścił się w spągu, 
poświadczając jego wczesne wyłożenie na 

powierzchnię placu, być może jeszcze 
w Xiii wieku. Prosta technika budowy tej 
nawierzchni sprawiła, że kamienie brukowe 
zostały szybko wdeptane do poziomu bez-
pośrednio nad piaskiem calcowym. Należy 
przy tym zaznaczyć, że brukiem przykryto 
całą powierzchnię placu, a nie tylko ciągi 
komunikacyjne.

Z najwcześniejszym etapem funkcjono-
wania Rynku wiążemy nieliczne, słabo za-
chowane i niejednoznacznie interpretowane 
relikty jego infrastruktury. Należą do nich 
ślady słupów i jam oraz dren odprowadza-
jący zużytą wodę bądź deszczówkę 
(j.s. 109), zlokalizowany w południowo-
-wschodniej części placu. 

Próbując określić czas powstania najstar-
szych nawarstwień Rynku, przeanalizowano 
zawarte w nich zabytki ruchome. Znalezione 

Ryc. 2. Gliwice, Rynek. Ar 28, ćw. C, j.s. 83 – poziom średniowiecznej nawierzchni w postaci bruku 
kamiennego
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ułamki naczyń ceramicznych należą do dwóch 
kategorii. Starszą z nich tworzą nieliczne 
fragmenty o cechach właściwych dla garn-
carstwa tradycyjnego, określane jako wcze-
snośredniowieczne (ryc. 3a‒d). Drugą, licz-
niejszą grupę stanowi ceramika wykonana 
w technice późnośredniowiecznej (ryc 3e‒r, 
ryc. 4a‒d). Przy obecnym, słabym stanie 
opracowania średniowiecznego garncarstwa 
górnośląskiego próby datowania obu tych 
kategorii można oprzeć tylko na przesłankach 
pośrednich. Wiemy, że technika pierwsza  
(wczesnośredniowieczna) zanikała w Xiii 
wieku, ustępując miejsca bardziej zaawanso-
wanej technologicznie, rzemieślniczej cera-
mice późnośredniowiecznej. Zawartość cera-
miki „wczesnośredniowiecznej” w j.s. 14 
potwierdza sygnalizowaną już w literaturze 
możliwość użytkowania terenu w pierwszej 
połowie Xiii wieku, a więc zapewne przed 
ukonstytuowaniem się miasta w sensie praw-
nym4. Nie ustaliliśmy jednoznacznie, czy 
studnia bądź piwniczka (j.s. 216) starsza od 
j.s. 14, może być datowana tak wcześnie. 
Zasadnicza część najstarszej warstwy kultu-
rowej powstała w drugiej połowie Xiii 
i w XiV wieku. Wówczas powstał pierwszy, 
prowizoryczny bruk. O długim czasie odkła-
dania warstwy i jej permanentnym przemie-
szaniu świadczy obecność w niej monet 
z XiV, a nawet XV wieku5. 

etap ii. Prowizorycznie ułożony bruk 
(j.s. 83) szybko uległ deformacji, a odkłada-
jąca się na nawierzchni Rynku warstwa od-
padów powodowała stopniowy przyrost wy-
sokości terenu. Niewywożone śmieci orga-
niczne i warstwy błota były przykrywane 
wysypywanym na nawierzchnię piaskiem. 
Rezultatem ich przemieszania są warstwy 
piaszczystej próchnicy, oznaczone jako 
j.s. 14A, 14B, 107 i 119. W stropie warstwy 
j.s. 119 stwierdzono liczne smugi po rozło-
żonym drewnie, upoważniające do wniosku, 
że przynajmniej część nawierzchni placu 
umocniono tymże materiałem. Dodajmy, że 
taka technika budowy nawierzchni ulic i pla-
ców była dla średniowiecznych miast euro-
py Środkowej i Północnej dość typowa6.

Z tym etapem użytkowania terenu wią-
żemy urządzenia właściwe dla placu targo-
wego. ich pozostałością są ślady po wyję-
tych lub zbutwiałych słupach ścian i wspar-
cia dachów lekkich konstrukcji słupowych, 
interpretowanych przez nas jako kramy. 
Najlepiej zachowane układy śladów posłu-
powych odzwierciedlały plany zbliżone do 
prostokątów o powierzchni kilku do kilku-
nastu metrów kwadratowych. Stwierdzono 
je w głównie w południowej (j.s. 171 A-C, 
132), zachodniej (j.s. 192 A‒G, 199 A‒B) 
i północnej strefie placu (j.s. 68 A‒J, 213 
A‒e, 219 A‒M, 156 B‒F). Brak takich śla-
dów po stronie wschodniej może jednak 
wynikać z gorszego stanu zachowania na-
warstwień. Zarejestrowano także pojedyncze 
ślady słupów, kilka jam o nieustalonej funk-
cji oraz relikty rynsztoków odprowadzają-
cych zużytą wodę (j.s. 118).

Zasadniczym elementem ii etapu było 
wybudowanie najstarszej murowanej budow-
li – ratusza. Obecne badania pozwoliły 
uściślić istniejące już spostrzeżenia oraz 
poczynić nowe7. 

Gotycki budynek siedziby miejskiego 
samorządu umieszczono w centrum placu, 
jednak bliżej jego południowej krawędzi. 
Odległość od pierzei południowej wynosi 
obecnie 21 m, a od północnej 37 m. Nada-
no mu plan prostokąta o wymiarach 
15,1 × 19,9 m, orientując dłuższą oś w linii 
wschód‒zachód. W odkrywkach odsłonię-
to zewnętrzne lica fundamentowej strefy 
jego ściany południowej oraz znaczne od-
cinki ścian wschodniej i zachodniej8. Wkop 
pod budowę fundamentu wyprowadzono 
od poziomu stropu nawarstwień średnio-
wiecznych, oznaczonych jako j.s. 14 i 119, 
i zgłębiono go na ponad 3 m. Mierząc od 
płyty Rynku z 2010 roku uzyskamy głę-
bokość średnio 3,45 m, z nieznacznymi 
różnicami dla poszczególnych odcinków. 
Mur fundamentu powstał we wkopie wą-
skoprzestrzennym. Tylko jego najwyższa 
część, na ostatnich 75 centymetrach, roz-
chylała się lejowato na zewnątrz. Jako 
budulec posłużyły eratyki polodowcowe, 
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Ryc. 3. Gliwice, Rynek. Ceramika naczyniowa: j.s. 14 (gr. A) a‒d, (gr. B) e‒m, (gr. C) n‒p, (gr. F) r

0 3 cm
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Ryc. 4. Gliwice, Rynek. Ceramika naczyniowa: j.s. 119 (gr. B) a‒d, j.s. 6 (gr. C) e‒g, (gr. e) h‒j, j.s. 44 
(gr. C) k‒l, (gr. e) m‒o, (fragm. kafli) r‒s

0 3 cm
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żółty piaskowiec i wapienna zaprawa mu-
rarska. Stopę fundamentową ułożono z ma-
sywnych eratyków, tworząc z nich warstwę 
grubości około 35 cm, wyrównaną od góry 
mniejszymi kamieniami. Ponad stopą fun-
dament ma strukturę warstwową, a wyso-
kości poszczególnych warstw są zróżnico-
wane i wynoszą od 43 do 55 cm. Tworzą 
je surowe otoczaki układane, w miarę 
możliwości, płaszczyznami do lica. Prze-
strzenie między dużymi eratykami uzupeł-
niono mniejszymi kamieniami, bryłkami 
żółtego piaskowca i fragmentami cegieł. 
Materiał ten spojono zaprawą z wapna 
w postaci grudek oraz wypełniacza nada-
jącego jej barwę kremową. Spoiny wyle-
wają się na zewnątrz w sposób typowy dla 
konstrukcji realizowanych w wąskich wko-
pach. Naroża budowli, murowane także 
w wąskoprzestrzennym wkopie, nie odbie-
gały konstrukcją od ciągów ścian. Grubość 
fundamentu, znana nam z odwiertów tech-
nicznych wynosi 1,2 m.

W południowej ścianie ratusza zidenty-
fikowano pierwotne wejście do jego najniż-
szej kondygnacji (ryc. 5). Umieszczono je 
w odległości 9,7 m od południowo-zachod-
niego naroża budowli i 8,6 od naroża po-
łudniowo-wschodniego. Konstrukcję ze-
wnętrznych schodów zawarto w wykopie 
przylegającym bezpośrednio do lica ściany. 
W rzucie poziomym miał on kształt prosto-
kąta o wymiarach 3,9 (wschód‒zachód) 
× 1,95 m (północ‒południe), a jego głębo-
kość od stropu j.s. 14 wynosiła około 1,12 m 
(2,1 m od obecnej płyty Rynku). Przy kra-
wędziach wykopu pod schody, prostopadle 
do ściany ratusza, umieszczono mury opo-
rowe. Stopę fundamentową muru wschod-
niego uformowano z jednej warstwy eraty-
ków i cegieł spojonych zaprawą, nadając 
jej szerokość 1,12 m. Mur powyżej stopy 
fundamentowej ograniczono do grubości 
0,8 m, pozostawiając odsadzkę szerokości 
ok. 0,45 m przy licu zewnętrznym. Zbudo-
wano go z otoczaków o wielkościach w licu 
39 × 32, 41 × 22, 41 × 22 cm i mniejszych, 
z płasko łupanych brył piaskowca oraz z ce-

gieł o wymiarach 9 × 13 × 27 cm. Spojono 
je zaprawą wapienną barwy od żółtej do 
kremowej z grudkami niedolasowanego 
wapna. Mur po stronie zachodniej miał po-
dobnie uformowaną stopę fundamentową 
o grubości 1,1 m. Ściana powyżej stopy 
miała grubość ok. 0,76 m. Zbudowano ją 
analogicznie do ściany wschodniej. Między 
ścianami oporowymi umieszczono konstruk-
cję schodów, z której zachowało się 5 ce-
glanych stopni. ich wymiar odpowiada 
długości cegły, tj. ok. 28 cm. Szerokość 
wnętrza tak zbudowanej klatki schodowej 
wynosiła 1,6 m i odpowiadała szerokości 
otworu wejściowego. Ościeża otworu za-
mknięto górą ostrołukiem, z którego prze-
trwało 5 cegieł zachodniego odcinka. Za-
stosowana zaprawa murarska jest tożsama 
z użytą w ścianach oporowych, przy czym 
w licu wewnętrznym ściany zachodniej do-
strzeżono ślady przemurowania. Wątek ce-
gieł w ścianie jest nieregularny, ze śladami 
tynku.

Próbując ustalić chronologiczny zakres 
etapu ii należy przyjąć brak ostrej granicy 
z etapem i, a wręcz ich zazębianie się. Cha-
rakter warstw kulturowych na użytkowanym 
intensywnie placu targowym determinowa-
ny jest ich znacznym rozdeptaniem i prze-
nikaniem drobnych przedmiotów. Wiemy 
jednak, że górna granica tego etapu nie 
wykracza poza wiek XV, o czym świadczą 
zabytki ruchome – liczne ułamki naczyń 
glinianych wykonanych w technice późno-
średniowiecznej, a także zabytki metalowe, 
w tym monety emitowane w XV wieku. 
Rozpatrując czas budowy gotyckiego ratu-
sza, należy zaznaczyć, iż zastosowana tech-
nika budowy i sposób uformowania otworu 
wejścia do piwnic nie kolidują chronolo-
gicznie z wydarzeniami z 1465 r., kiedy 
znacząco wzmocniono kompetencje rady 
miejskiej9.

etap iii. intensywne użytkowanie ratusza, 
związane z rozwojem funkcji samorządowych 
na przełomie średniowiecza i czasów nowo-
żytnych, spowodowało potrzebę rozbudowy 
istniejącego murowanego budynku.
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Do wschodniej ściany ratusza, przy na-
rożu południowo-wschodnim, dobudowano 
aneks (j.s. 174) na planie prostokąta o wy-
miarach zewnętrznych 6,9 m (ściana połu-
dniowa), 8,65 m (ściana wschodnia) i 6,8 m 
(ściana północna). Grubość dostawionego 
muru, mierzona w ścianie południowej na 
wysokości 220,77 m n.p.m. wynosiła 1,6 m, 
przekraczając tym samym grubość budow-
li głównej. Najniższa kondygnacja aneksu 
jest zagłębiona w podłoże, a jego wnętrze 
użytkowane do tej pory w piwnicach ratu-
sza. Część podziemną wymurowano w wy-
kopie wąskoprzestrzennym, stabilizowanym 
drewnianym szalunkiem. Zewnętrzne lica 
murów były dostawione do oszalowanych 
ścian wykopu fundamentowego, wykonane-
go w calcowym piasku. Szalunek był nie-
pełny, ażurowy, układany z dranic i bierwion 
pionowych i poziomych. Tylko w ścianie 
wschodniej, stwierdzono przewagę elemen-
tów poziomych, które stabilizowały 3 słupy. 
Stopę fundamentową ułożono na głębokości 
3,73 m od płyty Rynku. Zbudowano ją 
z eratyków polodowcowych, starając się 
dopasować płaszczyzny do lica muru. 
W ścianie południowej w stopie fundamen-
towej stwierdzono także podobnej wielkości 
bryły żółtego piaskowca. Mur ponad stopą 
fundamentową zbudowano z nieregularnych 
ciosów tegoż piaskowca (o wymiarach 
42 × 20; 40 × 24; 26 × 17; 18 × 18 cm), uzu-
pełnionych małymi otoczakami i fragmen-
tami cegieł. Układ ciosów jest w przybli-
żeniu warstwowy, a wysokość warstw zróż-
nicowana między 24 i 37 cm. Jako spoiwo 
posłużyła kremowej barwy zaprawa z wap-
na w postaci grudek i wypełniacza mine-
ralnego. Na wysokości 64 cm powyżej 
poziomu posadowienia umieszczono pierw-
szą odsadzkę, zmniejszającą grubość muru 
o 15‒20 cm. Drugą stwierdzono 144 cm 
powyżej poziomu posadowienia (79 cm po-
wyżej poprzedniej), a trzecią na wysokości 
2,2 od poziomu posadowienia, tj. na wyso-
kości 220,5 m n.p.m. Szerokość drugiej 
odsadzki wynosiła 8‒10 cm, a trzeciej 
34‒36 cm. Powyżej trzeciej odsadzki w mu-

rze mieści się więcej cegieł. W wyższych 
partiach ścian zachowały się też fragmenty 
ceglanego lica o wątku główkowym bądź 
nieregularnym z cegłami o wymiarach 
8 × 13 × 28 cm.

Czytelną pozostałością po prowadzonych 
pracach budowlanych jest też zapewne war-
stwa (j.s. 40) odkryta w strefie położonej 
na wschód od aneksu. Był to płat drobnego 
gruzu ceglanego przemieszanego z próch-
nicą, o miąższości od 8 do 20 cm, przykry-
wający poziomy średniowieczne i datowany 
na XVi wiek.

W narożniku południowo-wschodnim 
aneksu widoczne są ślady przebudowy. De-
strukcja, a następnie naprawa objęła ostatnie 
2,2 m po obu stronach narożnika. Nowa 
konstrukcja przedstawiała fundament z era-
tyków luźno rzuconych do wykopu do wy-
sokości ok. 0,6 m. Powyżej ułożono warstwę 
kamieni spojonych zaprawą z niedolasowa-
nego wapna. Od wysokości 0,9‒1,3 m ścia-
nę wymurowano z cegieł o wymiarach 
7 × 14 × 27 cm stosując nieregularny wątek 
w licu. Na obfitych spoinach stwierdzono 
ślady drewna szalunku wkopu fundamento-
wego. Naprawiona ściana zachowała się do 
wysokości 2,32 m.

Próbując odnieść się do kwestii formy 
przestrzennej aneksu, należy wziąć pod uwa-
gę znaczną grubość fundamentu, przekra-
czającą o co najmniej 50 cm grubość głów-
nego budynku ratusza. Wskazuje ona, że 
obiekt ten mógł być zaprojektowany jako 
kilkukondygnacyjny. Uważamy, że zasadne 
jest postawienie pytania badawczego, czy 
analizowany relikt nie jest pozostałością 
najstarszej wieży ratuszowej. Odpowiedź na 
to pytanie możliwa byłaby do uzyskania po 
przeprowadzeniu prac badawczych także 
w jego wnętrzu. Przesłanką wskazującą na 
poprawność tej koncepcji wydaje się usy-
tuowanie wieży ratuszowej na widoku mia-
sta z 1626 roku10, na którym wieża mieści 
się po wschodniej stronie ratusza, a nie po 
północnej, jak w budowli znanej nam z cza-
sów późniejszych. Ślady przebudowy połu-
dniowo-wschodniego naroża aneksu zdają 



114

się świadczyć o tym, iż konstrukcja „wieży” 
nie była odpowiednio mocna, co doprowa-
dziło do jej likwidacji i pozostawienia je-
dynie w formie piwnicy. Przyczyną jej de-
strukcji mógł być też któryś z nowożytnych 
pożarów ratusza11.

Datowanie podpiwniczonego aneksu opie-
ramy na analizie cech techniki murarskiej 
i stratygrafii. Wiemy, że jest on młodszy od 
budowli głównej, powstałej w XV w. Zasto-
sowana zaprawa murarska ma własności 
typowe dla późnego średniowiecza i czasów 
wczesnonowożytnych. Jednocześnie w zasad-
niczej fazie murów nie stwierdzono materia-
łów właściwych dla budownictwa baroko-
wego. Czas powstania określamy więc ogól-
nie na wiek XVi, z możliwością nieznacznych 
korekt w końcu XV lub na początku XVii 
wieku. Przebudowa południowo-wschodnie-
go naroża aneksu, połączona prawdopodob-
nie z likwidacją kondygnacji naziemnych, 
miała miejsce w czasach nowożytnych. Wy-
miary zastosowanych tam cegieł sugerują, 
że nastąpiło to w wiekach XVii‒XViii.

Drugi z aneksów zbudowano przy za-
chodnim odcinku południowej ściany ratu-
sza (ryc. 6). Jego ściany, wraz z murem 
ratusza ograniczającym go od północy, za-
mykają powierzchnię o wymiarach 2,52 
(północ‒południe) x 3,93 m (wschód‒za-
chód). Ściany wybudowano we wkopie wą-
skoprzestrzennym, zagłębionym na 49 cm 
od zachowanego stropu piasku calcowego 
i 97 cm od stropu warstwy budowlanej. 
Grubość ściany południowej wynosi 
90‒100 cm, ściany wschodniej 76 cm, 
a ściany zachodniej 90 cm. Zbudowano je 
z otoczaków całych i łamanych o wielkości 
30 × 26; 30 × 20; 25 × 10 cm i mniejszych, 
spajając mocną zaprawą z wapna prawdo-
podobnie lasowanego w dole, ale z nielicz-
nymi grudkami. Lico uformowano z natu-
ralnych płaszczyzn kamieni, rzadziej z prze-
łamanych. Wnętrze nie jest podpiwniczone. 
Jego poziom użytkowy wyznacza fragmen-
tarycznie zachowany bruk kamienny ułożo-
ny z kamieni polnych, służący prawdopo-
dobnie jako posadzka. 

Ryc. 6. Gliwice, Rynek. Ar 35, ćw. D, C, j.s. 8 – nowożytny aneks przy południowej ścianie ratusza
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Pozycja stratygraficzna aneksu wskazuje, 
że jest on młodszy od średniowiecznych 
warstw kulturowych i od średniowiecznego 
muru ratusza, a starszy od nawarstwień no-
wożytnych. Relacje te są zgodne czasowo 
z zastosowaną techniką murarską, co po-
zwala ogólnie datować obiekt na przełom 
średniowiecza i nowożytności.

Równolegle do aneksów ratusza rozwi-
jała się przyrynkowa zabudowa mieszkalna. 
Świadectwem tego jest relikt kamienicy 
mieszczańskiej odkrytej na wschodnim krań-
cu pierzei północnej. Zarejestrowano frag-
ment piwnicy wymurowanej z otoczaków 
polodowcowych uzupełnianych okruchami 
piaskowca i cegieł, w technice podobnej do 
zastosowanej w budowli ratuszowej. We-
wnętrzne lico ściany piwnicy zagładzono 
wypływającą ze spoin zaprawą, tworząc 
namiastkę tynku. 

W tym etapie użytkowania terenu plac 
zyskał nową nawierzchnię. Tworzył ją bruk 
kamienny, ułożony na konstrukcyjnym pod-
kładzie z piasku, którego ślady zidentyfi-
kowano na całej jego powierzchni. Likwi-
dował on nierówności zniszczonej, średnio-
wiecznej nawierzchni, osiągając grubość 
średnio 20, a maksymalnie do 60 cm. Lo-
kalnie, w kilku punktach placu, na stropie 
piasku przetrwały kamienie brukowe lub ich 
odciśnięte w stropie piasku negatywy.

Obserwacja stropu piasku pozwoliła za-
rejestrować ślady słupów, interpretowane 
przez nas jako pozostałość lekkich budow-
li drewnianych, najpewniej kramów, zwią-
zanych z realizacją targowej funkcji placu. 
Zidentyfikowano 4 takie obiekty – j.s. 92, 
132, 153 i 208 (przy południowo-zachodnim 
narożu ratusza oraz w części południowo-
-wschodniej i północnej placu). Zachowane 
ślady pozwalają stwierdzić, że kramy bu-
dowano na planie prostokąta o długości 
5‒8 m, szerokości poniżej 2 m.

Datowanie iii etapu funkcjonowania 
Rynku możliwe jest dzięki analizie straty-
grafii nawarstwień kulturowych, zawartych 
w nich zabytków ruchomych oraz cech 
warsztatu budowlanego właściwego dla od-

krytych aneksów ratusza. Uzyskane wyniki 
pozwalają wyodrębnić tę fazę jako postśre-
dniowieczną. Dokumentuje to zarówno na-
stępstwo warstw, jak i zawarty w nich ma-
teriał ceramiczny. Nie przeczą temu odkry-
te w warstwach zabytki metalowe. 
Zaobserwowane cechy warsztatu budowla-
nego mogą być właściwe dla długiego cza-
su, od schyłku średniowiecza, nawet do 
wieku XVii.

etap iV. Cechą nowożytnych dziejów 
gliwickiego Rynku jest relatywnie dobre 
naświetlenie źródłami pisanymi, przy 
względnie bogatym zasobie reliktów mate-
rialnych, badanych metodą archeologiczną. 
Połączenie obu kategorii źródeł i identyfi-
kacja materialnych śladów wydarzeń histo-
rycznych jest jednak trudne. Precyzyjne 
wiązanie odkrytych śladów działalności 
budowlanej, bądź umacniania nawierzchni 
placu, ze wzmiankami historycznymi jest 
obciążone dużym ryzykiem. Niebezpieczeń-
stwo mylnych interpretacji wynika choćby 
z różnic w metodzie datowania stosowanej, 
siłą rzeczy, przez archeologów i historyków. 
Tak więc, zaliczone do tej fazy świadectwa 
archeologiczne umieszczane są w relatywnie 
szerokich ramach czasowych, co nie prze-
szkadza w przedstawieniu charakterystyki 
przemian Rynku w trudnych dla miasta, 
burzliwych czasach nowożytnych.

Wiemy, że budowla ratusza podlegała 
w wiekach XVii‒XViii kilkakrotnie poża-
rom i odbudowie12. W naturalny sposób 
następowała też destrukcja starzejących się, 
średniowiecznych murów, budowanych 
w technice opus emplectum, na relatywnie 
słabej zaprawie, dlatego najwyższe partie 
odsłoniętych fundamentów ścian noszą śla-
dy działań naprawczych. Wyniki badań nie 
dają jednak podstaw do wniosku o general-
nej likwidacji starszej substancji budowlanej 
i realizacji nowej. Plan głównej budowli 
ratusza pozostał bez zmian. Radykalnej 
przemianie uległy natomiast jego aneksy. 
Aneks wschodni, pierwotnie w formie kil-
kukondygnacyjnej, być może wieżowej, 
uległ redukcji do kondygnacji najniższej, tj. 
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piwnicy. Konieczne było przy tym przemu-
rowanie i wzmocnienie naroża południowo-
-wschodniego. Niewielki aneks przy połu-
dniowo-zachodnim narożu ratusza zlikwi-
dowano.

Fundamenty budowli głównej naprawio-
no, stosując cegły o formacie właściwym 
dla budownictwa barokowego oraz łamany 
piaskowiec. Naprawą objęto strefę od obec-
nego poziomu placu do zróżnicowanej głę-
bokości od 60 cm do 1,2 m, miejscami 
nawet do 1,6 m. Użyto zaprawy z dobrze 
zlasowanego wapna, zawartość wypełniaczy 
mineralnych jest jednak zbyt duża, co ujem-
nie wpłynęło na jej jakość. 

Funkcjonujące w południowej ścianie 
ratusza, pierwotne wejście do piwnic zosta-
ło zlikwidowane. W bezpośrednim sąsiedz-
twie, od strony wschodniej, przebito nowy 
otwór, także zaopatrując go w zewnętrzne 
schody (j.s. 72). Zastosowanie do zamuro-
wania starego wejścia i do realizacji nowych 
schodów tej samej zaprawy murarskiej 
świadczy o tym, że wykonano to podczas 
jednej akcji budowlanej. 

Nową konstrukcję schodów zbudowano 
podobnie jak starą, także umieszczając ją 
we wkopie (j.s. 169) przylegającym do ze-
wnętrznej ściany ratusza. Stopnie schodów 
rozpięto między murami oporowymi. Cała 
konstrukcja była kilkakrotnie remontowana. 
W pierwotnej postaci składały się na nią 
mury oporowe (j.s. 72A) z cegieł o forma-
cie nowożytnym (6,5 × 12,5 × 26‒27 cm), 
spojonych żółtą zaprawą z dużą domieszką 
mineralnego wypełniacza (por. ryc. 5). Ce-
gły w murze zachodnim ułożono bez wy-
raźnego wątku. Grubość muru wyznaczona 
była długością jednej cegły, lico otynkowano. 
Szerokość wejścia, odzwierciedlona odległo-
ścią między murami, wynosiła 1,61 m. Mur 
wschodni, zbudowany z cegieł i otoczaków, 
był masywniejszy, a jego grubość wahała się 
w granicach od 63 cm do 1,1 m. Stopnie 
pierwotnej konstrukcji schodów nie zacho-
wały się. 

Pierwszy remont (oznaczony przez nas 
jako faza ii) – sprowadzał się do ograni-

czenia światła wejścia do 1,13 m i wymia-
ny schodów, z których przetrwało 5 stopni 
zbudowanych na długość cegły. Kolejna 
przebudowa (faza iia) dotyczyła organizacji 
wejścia na parter ratusza. Zarejestrowany 
relikt wskazuje, iż przed ścianą ratusza, na 
zachód od schodów do piwnicy, bezpośred-
nio nad pierwotnym wejściem średniowiecz-
nym, mieścił się ganek lub podcień prowa-
dzący do otworu drzwiowego. Odkryta 
konstrukcja składała się z ułamków cegieł, 
otoczaków i wapienia. Południowa ściana 
ganku przebiegała równolegle do ściany 
głównej budowli ratusza, w odległości 2,4 m 
od niej. 

W drugiej połowie XiX wieku wejście 
do piwnicy zamknięto murem z otoczaków 
i wtórnie użytych cegieł. Przemurowano też 
wejście do parteru. Stan zachowania zwią-
zanych z tym działaniem reliktów nie po-
zwala określić charakteru nowej konstrukcji. 

Tym działaniom towarzyszyła wymiana 
nawierzchni na placu. Na kamiennym bru-
ku założonym w poprzednim etapie użyt-
kowania Rynku, odłożyła się w między-
czasie warstwa gliniastej próchnicy (j.s. 6 
i 85). Odzyskanie kamieni spowodowało 
jej przemieszanie z rozniesionym na po-
wierzchni placu drobnym gruzem i pyłem 
ceglanym. Nową nawierzchnię ułożono 
bezpośrednio na wyrównanym stropie tej-
że próchnicy, najpewniej wykorzystując 
odzyskany materiał. Relikty tego bruku 
(j.s. 101) przetrwały tylko lokalnie. Brak 
podkładu piaszczystego każe ocenić nowy 
bruk, jako tańszy, lecz gorszy technolo-
gicznie od poprzedniego.

Po remoncie nawierzchni na placu za-
montowano znaczną liczbę drewnianych 
kramów, wspartych konstrukcyjnie na słu-
pach. W tym okresie nastąpiła zmiana 
w sposobie rozplanowania ich na placu. 
Poprzednio nie uchwycono wyraźnego upo-
rządkowania, natomiast w omawianym cza-
sie ustawiono je w kilka długich ciągów. 
Jeden z takich zespołów tworzył ciąg kra-
mów wspartych o południową ścianę ratu-
sza. Poświadcza to układ słupów zarejestro-
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wanych w odległości 3,2‒3,6 m na południe 
od muru budowli (j.s. 136). Ta linia kramów 
ciągnęła się dalej na wschód, poza aneks 
budowli ratusza (j.s. 73 i 115), a następnie 
skręcała na północ, układając się wzdłuż  
jego wschodniej ściany (j.s. 96, 49, 50, 89 
i 92). Gorzej zachowane ślady konstrukcji 
słupowych sugerują, że podobny ciąg kra-
mów mieścił się także wzdłuż zachodniej 
fasady ratusza. W południowej i w zachod-
niej strefie Rynku zarejestrowano także 
drugi ciąg kramów (j.s. 155). Mieściły się 
one w środku przestrzeni między ratuszem 
a pierzejami tworzonymi przez przyrynko-
we domy. Szerokość linii kramów w połu-
dniowej części Rynku mierzyła około 4 m, 
długość przekraczała 22 m. Obecność kra-
mów w północnej części Rynku poświad-
czają dwa rzędy słupów (j.s. 218). Stan 
zachowania nie pozwala jednak stwierdzić 
nic ponad to, że ich plany były prostokątne. 

Ważnym elementem infrastruktury placu 
był w omawianym etapie wodociąg o drew-
nianych rurach. Zidentyfikowano go w róż-
nych strefach placu. Najdłuższy zarejestrowa-
ny odcinek (j.s. 44) przebiegał wschodnią 
stroną Rynku, skośnie do jego pierzei, w przy-
bliżeniu w linii północ‒południe. W swej 
północnej części rozwidlał się na dwie odno-
gi. Drugi odcinek (j.s. 206) odkryto w części 
północnej, gdzie ułożono go w linii wschód–
zachód. Najgorzej zachowały się odcinki po 
stronie zachodniej (j.s. 24A, 44C, 191). Rury 
wodociągu umieszczone były w rowach głę-
bokości 50–60 cm od stropu warstw nowo-
żytnych. Miejscami przetrwały jedynie bru-
natne smugi próchnicze oraz kilka żelaznych 
muf, łączących poszczególne segmenty.

Do tego etapu użytkowania placu zali-
czono także dość liczne jamy i wkopy o nie-
ustalonym przeznaczeniu.

etap iVa. Podstawą jego wyodrębnienia 
jest odnotowanie w stratygrafii nawarstwień 
śladów działalności budowlanej zamykającej 
funkcjonowanie bruku (j.s. 85 i 101). Dzia-
łalność ta dotyczyła prawdopodobnie ratusza. 
W niektórych częściach placu zachowała się 
warstwa drobnego gruzu ceglano-wapienne-

go o grubości 10 cm (j.s. 30, 190), co po-
zwala stwierdzić, że jej funkcją było wyrów-
nanie i osuszenie nawierzchni.

Najistotniejszym bodaj z zakwalifikowa-
nych przez nas do etapu iVa wydarzeń była 
budowa postumentu w południowo-wschod-
niej części Rynku (j.s. 28, 43, 53, ryc. 7). 
Tworzyły go dwie odrębne, lecz związane 
ze sobą części. Część centralną stanowił 
masywny fundament o rzucie poziomym 
w przybliżeniu prostokątnym, o wymiarach 
2,9 (wschód‒zachód) x 1,98 m (północ‒po-
łudnie). Jako materiał do jego budowy po-
służyły całe i łamane otoczaki polodowcowe 
oraz fragmenty cegieł o wysokości średnio 
9 cm. Układ lica jest warstwowy – duże 
otoczaki tworzą warstwy wyrównane mate-
riałem drobniejszym. Wysokość warstw wy-
nosi około 31 cm, co prawdopodobnie od-
wzorowuje zastosowanie przez budownicze-
go miary 1 stopy. Zaprawę murarską 
sporządzono z wapna lasowanego w dole 
i dużej ilości piasku. Górną płaszczyznę 
fundamentu przykryto wylewką z zaprawy 
murarskiej. Fundament ten otoczony był 
murem oznaczonym jako j.s. 53 i 28. Zbu-
dowano go na planie prostokąta o wymiarach 
zewnętrznych 3,87 × 4,55 m (wschód‒za-
chód), zagłębiając na 26 cm poniżej ówcze-
snej wysokości terenu. Szerokość muru 
określono na 44‒50 cm. Zbudowano go 
z drobnych otoczaków, prawdopodobnie od-
zyskanych z rozebranego bruku, a także 
z fragmentów cegieł. Materiał ten wrzucono 
do przygotowanego wcześniej wykopu fun-
damentowego i zalano zaprawą taką jak 
w cokole. interpretacja odkrytej konstrukcji 
nie jest jednoznaczna. Naszą propozycją jest 
uznanie jej za fundamentową część baroko-
wego postumentu Matki Boskiej, powstałe-
go w pierwszej połowie XViii wieku, au-
torstwa prawdopodobnie Jana Melchiora 
Osterreicha. Postument ten zaznaczono na 
planie Gliwic z 1788‒1791 r. Przypuszcza-
my, że rzeźbę przeniesiono przed 1890 ro-
kiem na wschodnią elewację przebudowa-
nego ratusza.
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Ryc. 8. Gliwice, Rynek. Ar 34, ćw. A, B, j.s.184 
– nowożytna studnia miejska

Ryc. 7. Gliwice, Rynek. Ar 28, ćw. A, D, j.s. 28, 43, 53 – fundament postumentu pod kolumnę ma-
ryjną; j.s. 17 – żółty piasek (calec); j.s. 28 – relikty ceglanego muru; j.s. 34 – wkop pod j.s. 28, 53; 
j.s. 38 – wkop pod j.s. 43; j.s. 43 – kamienna konstrukcja fundamentu; j.s. 53 – fundament j.s. 28; 

 j.s. 115 C–F, J – dołki posłupowe; j.s. 95, 134, 141 – nowożytne wkopy 

Na tym etapie funkcjonowania Rynku 
istniejącej już instalacji wodociągowej nada-
no wymiar reprezentacyjno-symboliczny, 
manifestowany fontanną z barokową rzeźbą 
Neptuna, umieszczoną w zachodniej części 
placu i istniejącą do dzisiaj.

W odległości kilku metrów na południe 
od fontanny wybudowano publiczną studnię 
(j.s. 184, ryc. 8). Jej konstrukcję tworzyła 
kamienna, cylindryczna cembrowina, o śred-
nicy 2,55 m (1,58 m w świetle wnętrza). 
Zbudowano ją z nieregularnych ciosów ka-
mienia ułożonych warstwowo. Śladem wpu-
stu rury wodociągowej zasilającej studnię 
jest żelazna płyta zamykająca instalację po 
zaniechaniu użytkowania. Głębokość zbior-
nika przekraczała 2,3 m.

0 2 m
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Także z tą fazą użytkowania placu wią-
żą się jamy i wkopy o niejasnej funkcji, 
zróżnicowanych kształtach i zawartości. 
Przyjmujemy, że powstawały one w związ-
ku z remontami i lokalnymi naprawami 
nawierzchni placu. 

Do określenia datowania etapu iV i iVa 
posłużyły ustalenia stratygraficzne, cechy 
warsztatu budowlanego oraz zabytki rucho-
me. Zaliczony tu kompleks warstw, kon-
strukcji murowanych i innych obiektów 
zagłębionych w podłoże nakłada się na 
poziom wczesnonowożytny, a jego stropowa 
część została naruszona przez prace ziemne 
prowadzone w wiekach XiX i XX. Powsta-
wał on w relatywnie długim czasie obej-
mującym wieki XVii‒XViii, a zapewne 
także początki XiX w. Stosowane w kon-
strukcjach murowanych cegły mają format 
właściwy dla tego właśnie czasu. Łącząca 
je zaprawa murarska ma jakość gorszą niż 
w budowlach etapu poprzedniego. Ogólnie 
można stwierdzić, iż obserwowany w etapie 
iV‒iVa warsztat murarski ma cechy właści-
we dla śląskiego budownictwa barokowego. 
Do podobnych wniosków prowadzi analiza 
zabytków ruchomych. Dość bogaty zbiór 
monet zawiera zabytki głównie z XViii, ale 
także z XiX wieku. inne przedmioty meta-
lowe, a także liczny zbiór ułamków naczyń 
ceramicznych datujemy ogólnie na wieki 
XVii–XViii.

Ulicę Zwycięstwa w jej górnym odcin-
ku dochodzącym do Rynku wytyczono 
dopiero na początku ubiegłego stulecia. 
Niestety, prowadzone tam liczne prace 
budowlane spowodowały, że nawarstwie-
nia kulturowe zostały już bezpowrotnie 
zniszczone. Dlatego podczas badań wy-
kopaliskowych mogliśmy jedynie rejestro-

wać elementy architektury murowanej bez 
kontekstu stratygraficznego.

Najstarszy jest fundament muru miej-
skiego (j.s. 124), powstały w XV wieku. 
Fragmenty muru widoczne były tylko 
w chodnikach po wschodniej i zachodniej 
części ulicy. Partie licowe muru zostały 
wtórnie przemurowane cegłami i otynko-
wane. Wnętrze o szerokości 1,1 m wypeł-
niały otoczaki o wymiarach 50 × 35 × 40 cm, 
15 × 15 × 12 cm oraz łamany kamień wa-
pienny. Do łączenia użyto zaprawy barwy 
kremowej z grudkami wapna. 

W trakcie wymiany nawierzchni ulicy 
Zwycięstwa zarejestrowano również pozo-
stałości fundamentów budynków bądź przy-
budówek wykonanych przypuszczalnie 
w czasach nowożytnych (XVii‒XViii w.), 
po rozebraniu muru miejskiego. Część 
z nich przylegała bezpośrednio do jego fun-
damentów (j.s. 102).

interesującym odkryciem jest kamienna 
studnia z żeliwną konstrukcją związaną 
z doprowadzaniem wody. Miała ona śred-
nicę około 2 m i głębokość 4,5 m. Obser-
wacją objęto tylko wewnętrzną część cem-
browiny wykonanej z przyciętych do pro-
stokąta bloków piaskowca. Prawdopodobnie 
powstała ona w XiX w.

Podczas badań Rynku i ulicy Zwycięstwa 
znaleziono wiele zabytków ruchomych, głów-
nie w postaci ceramiki naczyniowej (zacho-
wanej fragmentarycznie), kości zwierzęcych 
oraz przedmiotów metalowych13. Pozyskano 
również kilka przedmiotów kościanych, w tym 
zbiór astragalusów. Niestety, warunki glebowe 
panujące na gliwickim Rynku spowodowały 
niemal całkowity rozkład substancji organicz-
nych – dlatego brak przedmiotów drewnianych 
lub skórzanych. 
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PřeDBĚŽNé VÝSLeDKY ZÁChRANNéhO ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU  
NA RYNKU A V hORNÍ ČÁSTi UL. ZWYCięSTWA V GLiWiCÍCh,  

SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Resumé

V roce 2010 byl proveden záchranný výzkum 
na Rynku Starého města v Gliwicích (obr. 1). 
Zkoumaná plocha zaujala téměř celé náměstí 
(prozkoumáno bylo takřka 28 arů), kromě pásu 
se sítí infrastruktury, táhnoucího se v šířce 5 až 
6 m podél okraje celého náměstí. 

Na základě analýzy výsledků výzkumu a do-
stupných pramenů bylo vyčleněno několik fází 

využívání plochy náměstí a proměn jeho podoby 
od středověku do novověku. 

Od chvíle vyměření města ve 2. polovině 13. 
století se zde začínají odehrávat procesy spojené 
s  užíváním terénu. Jejich pozůstatkem je kultur-
ní vrstva zachovaná na většině zkoumané plochy 
(j. s. 14). Velmi záhy, pravděpodobně ještě ve 13. 
století, byla tato vrstva téměř na celé ploše ná-
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VORLäUFiGe eRGeBNiSSe DeR ARChäOLOGiSCheN NOTGRABUNGeN  
AM MARKTPLATZ UND DeM OBeReN LAUF DeR ZWYCięSTWA-STRASSe  

iN GLiWiCe, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

im Jahre 2010 wurden in Gliwice am Markt-
platz der Altstadt (Abb. 1) archäologische Not-
grabungen geführt. Sie umfassten fast die gesam-
te Oberfläche des Marktplatzes (erforscht wurden 
fast 28 Are), außerhalb eines Streifens mit dem 
Stadtnetz von 5 bis 6 m Breite, der entlang an 
allen Marktplatzseiten verläuft. 

 Nach einer Analyse des Marktplatzes in 
der Vergangenheit und des Gepräges von erfolg-
ten Veränderungen wurden einige etappen seiner 

Benutzung vom Mittelalter bis zur Neuzeit aus-
gesondert. 

Bei der Stadtvermessung in der 2. hälfte des 
13. Jh. fangen in ihrem Bereich die Prozesse an, 
die mit der Geländebenutzung zusammenhängen. 
ihr materieller Überrest ist die im meisten Areal 
erhaltene Kulturschicht (stratigraphische einheit 
– weiter als s. e. – 14). Sie wurde sehr schnell, 
wahrscheinlich noch im 13. Jh. durch die Be-
pflasterung mit Steinen (s. e. 83) fast des ganzen 

městí stabilizována položením kamenné dlažby 
(j. s. 83), sestávající ze sbíraných valounů a kusů 
vápence různé velikosti. Kameny byly kladeny 
tak, aby k sobě přiléhaly, avšak bez viditelného 
uspořádání (obr. 2). Ve vrchní části následující 
středověké vrstvy (j. s. 119) byly zjištěny stopy 
po zetlelém dřevu v podobě tmavších pruhů, což 
nás opravňuje k tvrzení, že přinejmenším část 
povrchu náměstí byla později zpevněna dřevem. 

Pozůstatky objektů, které bychom mohli spo-
jovat s vrcholně středověkým obchodem, byly 
odkryty v jihovýchodní a severní části náměstí. 
Jedná se o relikty nadzemních dřevěných staveb 
– kupeckých krámů nebo řemeslnických dílen.

Následující odkrývané souvrství představova-
ly především novověké vrstvy spojované s urov-
náváním terénu, v podobě vrstvev písku, klade-
ných pod dlažbu, jejíž zbytky (j. s. 101) byly na 
několika místech nalezeny. Tyto vrstvy, datované 
do období 16.–18. století, byly značně poničeny 
pravděpodobně v 19. století, při vyrovnávání te-
rénu pod novou dlažbu. 

Ze stejného období pochází rovněž výkop pro 
vodovod (j. s. 44) odkrytý v severní a východní 
části náměstí.

K nejzajímavějším objevům patřily především 
relikty zděné novověké zástavby. 

V jihovýchodní části náměstí byla odhalena 
masivní kamenná konstrukce, pracovně označe-
ná během výzkumu jako „sokl” (j. s. 43), která 
byla obehnána základy cihlovo-kamenné zídky 
(j. s. 28, 53) (obr. 7). Tento objekt můžeme da-

tovat na základě statigrafie a charakteru kame-
nické fabriky do 17. století. Daleko větším pro-
blémem bylo stanovení jeho funkce. Nyní se 
přikláníme k názoru, že se jedná o pozůstatek 
mariánského sloupu. V západní části náměstí byla 
nalezena novověká studna (j. s. 184) (obr. 8). 
Měla kruhovitý tvar, vnější průměr 2,55 m, vnitř-
ní) 1,58 m. Byla zbudována z opracovaných 
kamenných kvádrů o rozměrech 40 × 30; 30 × 32, 
32 × 20 cm.

V průběhu prací při izolaci budovy radnice 
byly odkryty základy stavby, které pak byly ar-
cheologicky i architektonicky zkoumány. 

Na základě srovnání objevených základů se 
zdmi radnice docházíme k závěru, že půdorys 
objevené stavby, jejíž tvar i rozměry jsou velmi 
podobné stávající budově radnice, vznikl již  
v pozdním středověku, pravděpodobně v 15. sto-
letí. Na východní straně radnice byla odkryta zeď 
podzemní místností obdélníkového půdorysu  
(v dnešní budově nepostřehnutelná, avšak přístup-
ná v úrovni sklepních prostor). Tato přístavba byla 
vybudována jinou stavební technikou než zdi 
radnice. Ukazuje, že objekt mohl být od začátku 
plánován jako vícepodlažní. V pozdním středo-
věku vznikly rovněž nejstarší schody (j. s. 170) 
vedoucí do suterénu radnice. Ve vzdálenosti kolem 
1,5 m na východ od dnešního hlavního vchodu, 
byly identifikovány novověké vstupy vedoucí do 
přízemí budovy (chodby, podloubí ?) a schody, 
umožňující vstup do radničních sklepů zvnějšku 
(j. s. 72) (obr. 5).
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Platzes festgehalten. Das Pflaster bestand aus 
Feldsteinen und Kalksteinbruch unterschiedlichen 
Ausmaßes. Die Steine wurden aneinander in an-
stoßenden ebenen gelegt, doch ohne eine aus-
drückliche Ordnung (Abb. 2). in der Decke der 
nächsten mittelalterlichen Schicht (s. e. 119) 
konnten mehrere Streifen von zersetztem holz 
verzeichnet werden, die uns folgern lassen, dass 
mindestens ein Teil der Platzoberfläche mit diesem 
Stoff befestigt war.

Die Überreste von spätmittelalterlichen han-
delseinrichtungen wurden im südöstlichen und 
nördlichen Teil des Marktplatzes freigelegt. Sie 
bildeten Spuren von ebenerdigen holzkonstruk-
tionen – Krambuden oder Gewerbewerkstätten. 

Weitere freigelegte Schichten stellten haupt-
sächlich Überreste von neuzeitlichen Nivellie-
rungsschichten in Form Sandunterbetten für das 
Pflaster, dessen Überreste (s. e. 101) an einigen 
Stellen des Marktplatzes aufgedeckt wurden. Jene 
Schichten, in die Zeit 16.–18. Jh. datiert, waren 
wahrscheinlich im 19. Jh. stark abgetragen wor-
den, als eine neue Unterbettung für das neue 
Pflaster gelegt worden war.

Aus der gleichen Zeit stammt auch ein Graben 
für die Wasserleitung (s. e. 44), im nördlichen 
und östlichen Teil des Marktplatzes freigelegt.

Zu den interessantesten ausgegrabenen Funden 
gehören Überreste von gemauerten Bauten, die 
auf dem Marktplatz in der Neuzeit bestanden 
haben.

im südöstlichen Teil kam ein massiver Stein-
bau zutage, während den Ausgrabungen als „So-
ckel” bezeichnet (s. e. 43), mit einem Ziegel-
Steinfundament umgeben (s. e. 28, 53) (Abb. 7). 

Dieses Objekt kann aufgrund der Schichtenfolge 
und Zügen der Maurerwerkstatt ins 17. Jh. datiert 
werden. Viel größere Probleme bereitet die Be-
stimmung seines Zwecks. Zurzeit bietet sich eine 
Vermutung an, dass es Überrest von einer Mari-
ensäule ist. im westlichen Teil des Platzes wurde 
hingegen ein neuzeitlicher Brunnen entdeckt  
(s. e. 184) (Abb. 8). er war kreisförmig mit einem 
Durchmesser von 2,55 m (außen) und 1,58 m (innen) 
und war aus Steinquadern von Ausmaßen 40 × 30; 
30 × 32, 32 × 20 cm erbaut.

Bei den isolierungsarbeiten am Rathaus wur-
den seine Fundamente freigelegt, die einer bau-
geschichtlichen Untersuchung unterzogen wurden.

Aufgrund der erkannten Fundamente von 
Rathauswänden darf man feststellen, dass der 
Grundriss des Gebäudes in annähernd gegenwär-
tiger Form im Spätmittelalter, wahrscheinlich im 
15. Jh. entstanden war. An der östlichen Seite 
des Rathauses wurde die Mauer eines unterirdi-
schen Raumes von rechteckigem Umriss (der im 
heutigen Baukörper des Rathauses nicht zu sehen, 
im Kellergeschoss jedoch zugänglich ist). Der 
Anbau war in einer anderen Bautechnik als die 
Rathausmauern aufgeführt. Die Bauweise legt 
nahe, dass das Objekt als mehrgeschossig ent-
worfen werden konnte. im Spätmittelalter wird 
auch die erste Treppe (s. e. 170) eingerichtet, 
die zum Untergeschoss des Rathauses führt. Öst-
lich vom heutigen haupteingang und etwa 1,5 m 
davon entfernt konnten Spuren von neuzeitlichen 
eingängen ins Rathauserdgeschoss (Lauben?) 
erkannt werden sowie die Treppe, die einen äu-
ßeren eingang in den Rathauskeller gebildet 
hatte (s. e. 72) (Abb. 5).
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Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer,  
Anna Nierychlewska, Tomasz Olszacki

BADANIA REZYDENCJI  
W KONieCPOLU-ChRZĄSTOWie,  

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

I
Badania archeologiczne pozostałości 

rezydencji w Koniecpolu-Chrząstowie 
(ryc. 1) prowadzone były od 10 sierpnia 
do 4 września 2009 roku przez instytut 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Kajzera. 
W badaniach brali udział studenci arche-
ologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczest-
nicy obozu wolontariackiego zorganizowa-
nego przez Krajowy Ośrodek Badań i Do-

kumentacji Zabytków w Warszawie. Prace 
realizowane były zgodnie ze standardami 
przyjętymi w badaniach archeologicznych. 
Wyeksplorowano 15 jednostek badawczych 
(6/2009–20/2009), o łącznej powierzchni 
137,5 m², a także dwa ciągi odwiertów: 
C/2009 i D/2009. Z wykopów pozyskano 
łącznie 2 127 zabytków ruchomych (w tym: 
995 ułamków naczyń glinianych, 487 ko-
ści zwierzęcych, 264 destrukty szklane, 177 
fragmentów kafli płytowych, 131 wydzie-

Ryc. 1. Koniecpol-Chrząstów. Lokalizacja pałacu. Skala 1 : 25 000
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lonych destruktów budowlanych, 65 me-
tali oraz 8 zabytków określonych jako 
inne). W sumie, podczas dwóch sezonów 
badawczych (2008 i 2009) przebadano 
areał 177 m², pozyskując 2 832 zabytki1. 
Założenie rezydencjonalne można tym sa-
mym uznać za elementarnie rozpoznane. 
Poniżej omówione zostaną głównie struk-
tury murowane, natomiast problematyka 
stratygrafii i materiałów zabytkowych po-
traktowana będzie marginalnie; opis wy-
kopów i odkrywek archeologicznych upo-
rządkowano nie według kolejności nume-
racji, lecz według miejsca ich położenia 
na stanowisku.

II
Wykopy 6/2009 i 7/2009 wytyczone zo-

stały na południowy wschód od pałacu, 
w miejscu reliktów rozpoznanych wstępnie 
w eksplorowanym w 2008 roku wykopie 
4/2008. Wykop 6/2009 miał wymiary 
4 × 5 m, zaś jednostka 7/2009 ‒ 3,5 × 4 m. 
W centralnej partii wykopu 6/2009 odsło-
nięto fundament muru biegnący na linii 
północ–południe, z nieznacznym odchyle-
niem w kierunku wschodnim. Szerokość 
fundamentu wynosiła 1,5–1,6 m (bez odsa-
dzek) oraz 2–2,1 m (z odsadzkami). W naj-
niższej warstwie fundament ów wykonany 
został z łamanych kamieni wapiennych, 
z licowaniem w postaci wtórnie użytych 
ciosów i fragmentów kamieniarki, pozyska-
nych ze starszej, rozebranej budowli (ana-
logiczne relikty odsłonięte zostały w fun-
damencie pałacu; ryc. 2). W mniejszym 
zakresie w najniższym poziomie fundamen-
tu użyto w celach wyrównawczych cegieł.

Powyżej korony wspomnianych detali 
lico zachodnie muru nie zachowało się. 
W licu wschodnim znajdował się mur zbu-
dowany z łamanego kamienia wapiennego, 
układanego na płasko, na dużej ilości za-
prawy wapiennej. Powyżej stwierdzono 
konstrukcję łękową, z łękami odciążającymi 
z ułożonych pionowo kamieni wapiennych. 
Pod ramionami łęków znajdowało się nie-
znacznie odsadzone lico z łamanych, płasko 

układanych kamieni. Odsłonięty fundament 
stanowił dalszy ciąg wschodniej kurtyny 
muru obwodowego rezydencji nowożytnej. 
W południowej partii wykopu 7/2009 od-
kryto fundament muru biegnący na osi rów-
noleżnikowej, z nieznacznym odchyleniem 
w kierunku południowym. Na skutek inge-
rencji wziemnych z XiX i XX wieku oraz 
silnego ukorzenienia pobliskich drzew za-
chowało się tylko lico południowe i nie-
wielki fragment lica zachodniego omawia-
nego muru, nieznacznie wystający ponad 
poziom posadowienia fundamentu. Pozosta-
ła część muru już nie istnieje. Omawiany 
relikt wykonano w technice opus emplectum, 
z układanego płasko łamanego kamienia 
wapiennego tworzącego wypełnisko muru 
oraz licującej go cegły. Spoiwem była za-
prawa wapienna. Cegły ułożono głównie 
wozówkami do lica, a ich wymiary były 
analogiczne do wymiarów cegieł zastoso-
wanych do oblicowania innych murów no-
wożytnej rezydencji Koniecpolskich. W ba-
danej partii układano je schodkowo, czyli 
tak, jak w fundamencie pałacu (patrz: wy-
kop 18/2009). Poniżej poziomu niwelacyj-
nego 227,08‒226,98 m n.p.m. kończył się 
mur, a głębiej występowała obficie wylana 
zaprawa wapienna, której spągu nie osią-
gnięto. Odsłonięte relikty należy najpewniej 
interpretować jako fundament przypory pro-
stopadłej do muru obwodowego, zbudowa-
nej najpewniej wraz z nim. Jej szerokość 
pozostanie nieznana, długość natomiast wy-
nosiła ok. 3,5 m. Rozpoznanie w wykopie 
6/2009 zachodniego muru obwodowego 
siedziby Koniecpolskich, a w 7/2009 zwią-
zanej z nim przypory, pozwoliło na odrzu-
cenie sugestii z 2008 roku o istnieniu w tym 
miejscu wieży, bądź pawilonu flankującego 
południowo-zachodni narożnik korpusu pa-
łacu, który w rzeczywistości nie sięgał do 
tego miejsca (zobacz: wykop 20/2009). 

Wykop 10/2009 (1,5 × 3,5 m) wytyczony 
został na południowy zachód od pałacu 
i 11 m na południe od wykopu 6/2009. Od-
słonięto w nim koronę i lico wschodnie 
fundamentu muru obwodowego nowożytnej 



Ryc. 2. Koniecpol-Chrząstów, pałac. Wykop 6/2009. Mur obwodowy nowożytnej rezydencji od strony 
północno-zachodniej

Ryc. 3. Koniecpol-Chrząstów, pałac. Wykop 18/2009. Przewiązany narożnik muru korpusu głównego 
pałacu i ryzalitu północnego



Ryc. 4. Koniecpol-Chrząstów, pałac. Rzut rezydencji w Koniecpolu-Chrząstowie z rozwarstwieniem 
chronologicznym faz budowlanych
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rezydencji Koniecpolskich, wykonanego 
z płasko układanych, łamanych kamieni 
wapiennych spajanych zaprawą wapienną. 
Mur przebiegał na linii północ–południe, 
z nieznacznym odchyleniem w kierunku 
wschodnim, stanowiąc tym samym przedłu-
żenie reliktu odsłoniętego w wykopach 
4/2008, 5/2008 oraz 6/2009.

Następny wykop – 20/2009 (odkrywka 
architektoniczna o wymiarach 1 × 2 m) wy-
tyczono na przedłużeniu południowego muru 
magistralnego pałacu, w celu zweryfikowa-
nia hipotezy o jego kontynuacji aż do za-
chodniego muru obwodowego. eksploracja 
nie przyniosła odkrycia żadnych reliktów 
murowanych, co pozwoliło wykluczyć hi-
potezę o istnieniu pierwotnie dłuższej bry-
ły pałacu.

Wykop 18/2009 (1,8 × 1,8 m) założono 
w narożniku pomiędzy licem północnym 
północnego muru korpusu głównego pałacu 
a licem zachodnim zachodniego muru ry-
zalitu północnego. Celem założenia wykopu 
było ustalenie relacji pomiędzy korpusem 
głównym a ryzalitem, przede wszystkim zaś 
weryfikacja obecnej w literaturze hipotezy 
zakładającej starszeństwo ryzalitu i trakto-
wanie go jako wieżowego dworu z XVi 
wieku2. Wbrew tym sugestiom mur ryzali-
tu i mur korpusu głównego okazały się 
zbudowane tak samo, co więcej – są one 
ze sobą w pełni przewiązane (ryc. 3). Naj-
niższa warstwa fundamentu zbudowana 
została w przeważającej mierze z wtórnie 
użytych ciosów i reliktów kamieniarki – tak 
samo jak w wykopie 6/2009. Wyżej muro-
wano z cegły, z wyjątkiem jednego reliktu 
kamieniarki wtórnie użytego w murze kor-
pusu. W obu murach znajdowała się płytka 
odsadzka. Powyżej niej ściana zachowuje 
pionową płaszczyznę lica, poniżej natomiast 
rozszerza się schodkowo. Do wysokości 
odsadzki, a powyżej wspomnianej kamie-
niarki, mur fundamentowy wzniesiony jest 
z cegieł układanych głównie w wątku głów-
kowym. Ponad odsadzką format cegieł nie 
ulegał zmianie, występował tam wątek nie-
regularny.

Wykop 11/2009 (1,5 × 2 m), założono 
w odległości 1,3 m w kierunku północnym 
od północnego lica muru północnego kor-
pusu głównego pałacu, po wschodniej stro-
nie ryzalitu północnego. Celem założenia 
omawianej jednostki badawczej było roz-
poznanie dalszego przebiegu muru stwier-
dzonego w wykopie 3/2008. eksploracja 
dała jednak wynik negatywny, wnioskować 
więc należy, iż nieznaczne odchylenie w kie-
runku północnym muru z wykopu 3/2008 
nastąpiło tylko na krótkim odcinku jego 
fundamentu.

Wykop 12/2009 (2 × 13 m) usytuowany 
został na południowy wschód od pałacu, 
w miejscu przewidywanego przebiegu 
wschodniej kurtyny muru obwodowego no-
wożytnej rezydencji oraz fosy otaczającej 
rezydencję od strony wschodniej. W wyko-
pie odsłonięto mur fundamentowy o orien-
tacji południkowej. Relikt ten wraz z od-
sadzkami miał 2,5 m szerokości, a zbudo-
wany został w technice opus emplectum, 
z wykorzystaniem łamanego kamienia wa-
piennego układanego na płasko i obficie 
spajanego zaprawą wapienną. Stronę ze-
wnętrzną muru tworzy ceglana licówka. 
W zachodnim licu cegła została wyrabowa-
na, zachowała się natomiast w licu wschod-
nim. Poniżej poziomu niwelacyjnego, ok. 
227,5 m n.p.m., fundament muru był „mo-
kry” i występowały tam nieliczne, różnej 
wielkości fragmenty łamanego kamienia 
wapiennego oraz ułamki pokruszonych ce-
gieł zalane słabo wiążącą zaprawą wapien-
ną. Od strony wschodniej odsłonięto też 
relikty drewnianych konstrukcji, które wy-
konano przed przystąpieniem do wznoszenia 
murów fundamentowych. Konstrukcje te 
stanowiły szalunek wkopu pod przygotowy-
wanie ławy wypełnionej gruzowym podło-
żem, stanowiącej stabilizację gruntu pod 
murem, ale miały też zabezpieczać mur 
przed podsiąkaniem wody. Najbliżej muru, 
we wkopie (zapewne szalowanym drewnem, 
jak w wykopie 1/2008), znajdowała się kon-
strukcja wykonana z pionowo wbitych 
w gliniasty grunt zaostrzonych pali, pomię-
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dzy którymi ułożone były dranice. Uzupeł-
niało ją „przedpole” w postaci pionowo 
wbitych w grunt zaostrzonych pali i towa-
rzyszącej im faszyny. Dla jednego z pali 
została wykonana analiza dendrochronolo-
giczna, która ustaliła datę ścięcia drzewa 
na rok 1693 (-7/+8)3. Przedstawiony mur 
stanowił odcinek kurtyny wschodniej no-
wożytnej rezydencji Koniecpolskich. Jego 
dalszym ciągiem był relikt w wykopie 
17/2009.

Wykop 17/2009 (1 × 9 m, potem posze-
rzenie o 0,5 m w kierunku zachodnim) wy-
tyczony został po wschodniej stronie drogi 
dojazdowej do pałacu, pomiędzy wykopem 
12/2009 a północnym murem magistralnym 
oficyny wschodniej. Uznać go należy za 
typową odkrywkę architektoniczną. W skraj-
nych partiach jednostki badawczej (w czę-
ściach południowej i północnej) zarejestro-
wano relikty murów fundamentowych z ła-
manego, płasko układanego kamienia 
wapiennego, spojonego zaprawą wapienną. 
Mury te łączyły się w kąt rozwarty. Grubość 
muru południowego wynosi ok. 1,5 m. Oma-
wiane relikty bez wątpienia są pozostało-
ściami dzieła obronnego, najpewniej hek-
sagonalnej wieży, nasadzonej na wschodni 
mur obwodowy nowożytnej rezydencji. Sam 
mur obwodowy, biegnący prostopadle do 
reliktów wieży, odsłonięto w części połu-
dniowo-zachodniej wykopu, w poszerzonym 
w tym celu fragmencie jednostki badawczej. 
Fundamenty wieży i muru obwodowego 
były ze sobą przewiązane, choć wieża fun-
damentowana była głębiej. O ile bowiem 
w fundamencie wieży obserwowano lity 
mur, o tyle poniżej poziomu ok. 227,8 m 
n.p.m. w obwodzie znajdował się już luźniej 
spojony zaprawą „podkład” z kamieni wa-
piennych i gruzu wykonany w technice opus 
emplectum, z łamanych kamieni wapien-
nych, układanych płasko i spajanych zapra-
wą wapienną oraz oblicowaniem w postaci 
cegły. Ceglane lico wschodnie obwodu 
przecinało koronę południowego muru wie-
ży. Ponieważ w północnej części tego nie 
dostrzeżono nie należy takiego układu trak-

tować jako wtórnej realizacji muru obwo-
dowego względem sześciobocznych dzieł 
obronnych, ale raczej jako świadectwo po-
działu procesu budowy na kilka etapów.

Odkrywka 19/2009 (kształt litery L; bok 
równoległy do wschodniej ściany oficyny 
– 1 × 5 m; bok prostopadły do niej 1 × 3 m) 
założona została przy południowo-wschod-
nim narożniku oficyny wschodniej, na pół-
noc od kamiennego muru oddzielającego 
park od terenu kaplicy. Odsłonięto w niej 
relikty heksagonalnej wieży nowożytnej 
rezydencji Koniecpolskich o koronie murów 
z układanych na płasko, łamanych kamieni 
wapiennych, spajanych zaprawą wapienną. 
Porównując rozpoznane mury z rzutem  
znanych już wież, przyjąć można, iż odsło-
nięto lica północno-wschodniego oraz 
wschodniego boku narożnej turris. Odkrycie 
fundamentów ma duże znaczenie dla rekon-
strukcji dyspozycji przestrzennej barokowej 
rezydencji i pozwala na hipotetyczną loka-
lizację analogicznego dzieła architektonicz-
nego w południowo-zachodnim narożniku 
obwodu, gdzie przeprowadzenie badań nie 
jest obecnie możliwe. 

Wykop 13/2009 (2 × 2,5 m) wytyczony 
został ok. 8 m w kierunku wschodnim od 
muru wschodniego oficyny zachodniej, a na 
zachód od ul. Zamkowej. W jego centralnej 
części odkryto koronę muru fundamento-
wego o szerokości 1,5 m (wraz z odsadzką) 
z łamanego kamienia wapiennego spajane-
go obficie zaprawą wapienną, a biegnącego 
wzdłuż osi wschód-zachód z niewielkim 
odchyleniem w kierunku północnym. Przy 
konstrukcji muru zastosowanie znalazła też 
cegła, z której wymurowano odciążające łęki 
fundamentowe. Mur „łękowy”, składający 
się z łęku ceglanego (zachowanego frag-
mentarycznie) kładzionego na łamanych, 
płasko układanych wapieniach rozpoczynał 
się powyżej odsadzki. Poniżej odsadzki lico 
muru było bardziej „mokre”, a wykonano 
je z płasko kładzionych łamanych kamieni 
wapiennych spojonych (podobnie jak wyż-
sze jego partie) zaprawą wapienną. Przed-
stawiony mur interpretować należy jako 
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odcinek południowego obwodu obronnego 
nowożytnej rezydencji Koniecpolskich. Po 
południowej stronie muru odsłonięto cokół 
fundamentowy zbudowany z łamanych ka-
mieni wapiennych łączonych zaprawą wa-
pienną. Mur obwodowy został na nim po-
sadowiony, bądź też, co bardziej prawdo-
podobne, wraz z nim stanowił jedną 
strukturę murowaną. Z cokołu wyrastał 
jeszcze relikt murowanego fundamentu zaj-
mującego południowo-wschodnią część wy-
kopu. Fundament tegoż muru – najpewniej 
wielobocznego filara – miał starannie uło-
żone lica północne i zachodnie, łączące się 
pod kątem rozwartym. Funkcja tego reliktu 
nie jest jasna. Można jedynie przypuszczać, 
iż był to filar mostu prowadzącego przez 
fosę do rezydencji. Żadnych murów nie 
znaleziono natomiast w wykopie 16/2009 
(2 × 2 m) położonym z konieczności dopie-
ro 2 m na południe od wykopu 13/2002. 
Sytuacja ta wymaga jeszcze wyjaśnienia.

Jednostki badawcze 14/2009 (1 × 10 m) 
i 14a/2009 (aneks o wymiarach 1 × 1 m) 
usytuowane zostały na południowy wschód 
od zachodniej oficyny pałacowej, a naprze-
ciwko późnobarokowej kaplicy, po zachod-
niej stronie drogi dojazdowej do pałacu, 
czyli obecnej ulicy Zamkowej. Celem eks-
ploracji była weryfikacja powstałej po ba-
daniach prowadzonych w 2008 roku hipo-
tezy dotyczącej możliwości zalegania w tym 
miejscu pozostałości murowanej budowli. 
W wykopach nie odkryto żadnych reliktów 
murowanych, wystąpiła natomiast ciągła 
warstwa faszyny ułożonej na gliniastym 
calcu. Jest ona najstarszym świadectwem 
zabiegów związanych ze stabilizowaniem 
i zabezpieczaniem terenu przed podsiąka-
niem wody. Na faszynie zalegała próchnicz-
na warstwa z drobnymi wtrętami gruzu, 
zarejestrowana w połowie szerokości wy-
kopu i rozszerzająca się w kierunku połu-
dniowym. Wyżej, na całej długości wykopu, 
można było dostrzec warstwy gruzu wapien-
no-ceglanego o niejednolitej miąższości 
(0,1–0,4 m). Warstwy te w północnej partii 
wykopu przedzielone były cienką warstwą 

ciemnej próchnicy. Powyżej zalegały prze-
kładki gruzowo-próchniczno-piaszczyste. 
Obecność zdeponowanych – sądząc po ma-
teriale, w XVii stuleciu – mas gruzu, może 
wskazywać na użycie w celach niwelacyj-
nych destruktów murowanej budowli, być 
może starszej fazy rezydencji, rozpoznanej 
w wykopach 8, 9 i 15/2009.

Wykop 8/2009 (odkrywka architektonicz-
na 1‒1,5 × 3,5 m) usytuowany został przy 
północno-zachodnim narożniku oficyny za-
chodniej. W wykopie odsłonięto mur fun-
damentowy o orientacji wschód–zachód, na 
południowej części którego posadowiono 
północny mur magistralny oficyny. Do wy-
sokości 227,74 m n.p.m. mur zbudowany 
był z łamanego kamienia wapiennego, kła-
dzionego na płasko, z użyciem zaprawy 
wapiennej jako spoiwa. Od strony południo-
wej, w odległości około 1 m od elewacji 
północnej oficyny, zarejestrowano lico ba-
danego muru. Powyżej wspomnianego po-
ziomu, na kamiennym fundamencie spoczy-
wały dwie warstwy cegieł „palcówek”. 
Wyżej mur został skuty, a położono na nim 
warstwę wyrównawczą z dwóch warstw 
cegły maszynowej. Wyższe partie muru ofi-
cyny zbudowano z cegły maszynowej i ła-
manego kamienia wapiennego, a lico przy-
kryto tynkiem.

Wykop 9/2009 (1,5 × 3 m) usytuowany 
został w odległości 6,5 m na północny za-
chód od lica północnego muru północnego 
oficyny zachodniej. W profilu południowym 
wykopu zarejestrowano relikty muru fun-
damentowego zachowanego do szerokości 
1,6 m, zniszczonego przez wkopy współ-
czesne w częściach zachodniej i północnej. 
Mur wykonany był z łamanego kamienia 
wapiennego, układanego w partii centralnej 
nieregularnie, natomiast w części wschodniej 
staranniej i na płasko. Jako spoiwa użyto 
zaprawy wapiennej. Pierwotnie powyżej 
wysokości około 227 m n.p.m. mur oblico-
wany był cegłami-palcówkami, które wyra-
bowano po założeniu wkopu rozbiórkowe-
go. Poniżej tego poziomu mur był „mokry”, 
a w jego licu znajdowały się niewielkie, 
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bezładnie ułożone fragmenty łamanego ka-
mienia wapiennego zalane obficie zaprawą 
wapienną. Przeważająca część nawarstwień, 
jak i większa część muru przecięte zostały 
współczesnym wkopem pod rurę kanaliza-
cyjną.

Wykop 15/2009 (1 × 11 m; poszerzony 
o odcinki 1 × 2 m i 1 × 3 m) założono po-
między wykopami 8/2009 i 9/2009 w celu 
wyjaśnienia wzajemnych relacji pomiędzy 
jednostkami stratygraficznymi zarejestrowa-
nymi w tychże wykopach. W wykopie od-
kryto relikty dwóch murów biegnących po 
linii północ–południe Jeden znajdował się 
w partii zachodniej wykopu, drugi zaś we 
wschodniej. Mur zachodni wykonano głów-
nie z łamanego kamienia wapiennego spa-
janego zaprawą wapienną. Był on dalszym 
ciągiem obiektu stwierdzonego w sąsiednim 
wykopie 9/2009. Przy jego wznoszeniu wy-
korzystano także gotyckie cegły, nieliczne 
w koronie muru, częściej występujące 
w jego partii wschodniej, gdzie używano 
ich do licowania. Korona muru miała 1,3 m 
grubości. Poniżej poziomu 227,11 m n.p.m. 
był to mur „mokry”, a przy tym znacznie 
szerszy ‒ osiągał około 2 m. Przypuszczać 
można, iż przedstawiony relikt łączył się 
pod kątem prostym z murem równoleżni-
kowym, odsłoniętym w wykopie 8/2009, 
w narożniku oficyny. Drugi z odsłoniętych 
reliktów – mur wschodni – był bardzo znisz-
czony. Jego korona to ułożone na płasko 
duże, nieregularne fragmenty łamanego ka-
mienia wapiennego spojone zaprawą wa-
pienną. Pod nią był mur „mokry”, zbudo-
wany z bezładnie ułożonych, niewielkich 
fragmentów łamanego kamienia wapienne-
go, zalanych obficie zaprawą wapienną. 
Szerokość muru pozostaje nieznana, ponie-
waż od strony wschodniej został zniszczo-
ny w trakcie instalowania grubej rury ka-
nalizacyjnej. Należy jednak zauważyć, iż 
miał on więcej niż 1,25 m szerokości. Od-
notować należy, iż z rozbiórką wyższych 
partii opisanych murów związane były masy 
zalegającego pod darnią gruzu, głównie 
zniszczonych cegieł palcówek.

Opisu wymagają również wyniki odwier-
tów badawczych. Ciąg C/2009 miał przebieg 
południkowy, a jego punkt początkowy 
znajdował się w odległości 5 m na wschód 
od północno-wschodniego narożnika korpu-
su głównego pałacu, mierząc wzdłuż linii 
powstałej z przedłużenia lica północnego 
korpusu. interpretacja nawarstwień zareje-
strowanych w ciągu odwiertów C/2009 nie 
jest zadaniem prostym. Przyjąć można, iż 
po północnej stronie pałacu nie było fosy, 
a funkcję przeszkody wodnej i delimitacji 
terenu spełniał być może naturalny zbiornik, 
znany z XiX-wiecznej ikonografii. Południo-
wy stok tegoż zbiornika rejestrowany jest 
prawdopodobnie począwszy od odwiertu 
5/C/2009, czyli w odległości 35 m na pół-
noc od północnego muru korpusu głównego 
pałacu. Jego wypełnisko stanowiły nawar-
stwienia gliniasto-piaszczyste nasycone 
wtrętami żelazistymi. Ciąg D/2009 miał 
przebieg równoleżnikowy, a jego punkt po-
czątkowy znajdował się w odległości 2 m 
na wschód od południowo-wschodniego 
narożnika wykopu 12/2009. eksploracja 
ciągu odwiertów umożliwiła identyfikację 
dna dawnego zbiornika wodnego, przyle-
głego do rezydencji od strony wschodniej. 
Zbiornik ten można rekonstruować jako 
płytki, ale rozległy staw, najpewniej łączą-
cy się od północy ze znanym z ikonografii 
i rozpoznanym w ciągu odwiertów C/2009 
zbiornikiem w północnej stronie rezydencji. 
Po osuszeniu i zasypaniu akwenu (co do-
kumentują piaski i spoczywająca na nich 
próchnica z domieszką gruzu) w pierwszej 
połowie XiX wieku założono w tym miej-
scu park.

III
Po badaniach wydzielić możemy trzy 

horyzonty czasowe funkcjonowania założeń 
rezydencjonalnych w Koniecpolu-Chrząsto-
wie, znajdujące wyraz w zidentyfikowanych 
pozostałościach zabudowy: późnośrednio-
wieczny (?), nowożytny (założenie z począt-
ków XVii w.) i późnonowożytny (XViii–
pierwsza połowa XX w.) (ryc. 4). Na roz-
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poznane w 2009 roku relikty najstarszej 
siedziby, położonej w zachodniej części 
późniejszej, nowożytnej rezydencji Koniec-
polskich, składają się pozostałości trzech 
murów: dwóch murów o przebiegu połu-
dnikowym, równoległych względem siebie, 
oddalonych o ok. 6,7 m (mierząc w najniż-
szej partii fundamentu) oraz muru prosto-
padłego względem wymienionych, położo-
nego na południe od tychże. Zakres prze-
prowadzonych badań nie daje żadnych 
podstaw do rekonstrukcji formy obiektu. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można 
natomiast założyć, że w badanej budowli 
zastosowanie znajdowała ozdobna kamie-
niarka odsłonięta w murach fundamento-
wych nowożytnej rezydencji. Relacje stra-
tygraficzne przestrzeni zawartej pomiędzy 
analizowanymi murami świadczą o inten-
sywnym użytkowaniu. Pozyskane ruchomo-
ści (ułamki naczyń glinianych) wykazują 
wyraźną odmienność w stosunku do wydo-
bywanych z nawarstwień związanych 
z funkcjonowaniem nowożytnej rezydencji. 
Nieliczny materiał zabytkowy, który można 
datować na drugą połowę XV i pierwszą 
połowę XVi wieku, a także obecność cegieł 
„palcówek”, często o znacznej grubości, 
pozwala na postawienie hipotezy o późno-
średniowiecznym (XV wiek?) pochodzeniu 
budowli i połączeniu jej z osobą Przedbora 
z Koniecpola (†1460), mniej znanego brata 
Jana zwanego Taszką, choć nie można wy-
kluczyć także i nieco późniejszej fundacji.

Nowożytna kreacja siedziby Koniecpol-
skich zbudowana została na rzucie trape-
zowatym, zbliżonym do prostokąta, o orien-
tacji dłuższych boków wzdłuż osi północ–
południe. Uśrednione wymiary przestrzeni 
zakreślonej murami to ok. 52 × 106,5 m. 
Przed przystąpieniem do budowy omawia-
nego założenia gruntownie przekształcono 
teren przyszłego plateau poprzez nawiezie-
nie ziemi na gliniasty calec i palowanie 
gruntu w miejscach przewidywanego prze-
biegu konstrukcji murowanych. Podówczas 
zapewne rozebrano budowlę związaną ze 
starszą fazą funkcjonowania siedziby Po-

bogów, a zgromadzony materiał (kamienny) 
wykorzystano przy budowie fundamentów 
nowej siedziby. Gruz, pochodzący – jak 
można przypuszczać – z rozbiórki tejże 
budowli, wywieziono przed południową 
kurtynę, podwyższając tam poziom użyt-
kowy. W centralnej części północnej kur-
tyny posadowiony został pałac, który skła-
dał się z prostokątnego korpusu głównego 
o wymiarach 15,3 × 39,5 m oraz wysunię-
tego w kierunku północnym ryzalitu, miesz-
czącego być może otwartą w tym kierunku 
loggię (obecność analogicznego ryzalitu od 
strony południowej nie została zweryfiko-
wana). W czterech narożnikach całego  
założenia rezydencjonalnego, a także w po-
łowie długości muru kurtynowego posado-
wione były wieloboczne (najpewniej sze-
ścioboczne) budowle wieżowe. W trakcie 
badań terenowych odkryto fundamenty 
nieznanej wieży północno-wschodniej, wie-
ży południowo-wschodniej i położonej 
w połowie długości kurtyny wschodniej. 
Oprócz wież z murami obwodowymi zwią-
zane były prostopadłe do nich przypory. 
Jedną z nich zlokalizowano na przedłużeniu 
południowego muru pałacu. Sam mur ob-
wodowy rozpoznano w ośmiu wykopach. 
Mury zbudowane były w technice opus 
emplectum, z kamiennym wypełniskiem 
i licowaniem za pomocą cegieł o formacie 
typowym dla okresu nowożytnego. Spoczy-
wały one na grubych wylewkach wapien-
nych oraz podkładach z przelewanego za-
prawą gruzu ceglanego i wapieni. Przy 
konstrukcji zachodniego i południowego 
muru kurtynowego zastosowano łęki od-
ciążające, widoczne w ich licach wewnętrz-
nych (od strony dziedzińca). W linii obwo-
du południowego, na osi wzdłużnej rezy-
dencji, znajdowała się brama, do której 
prowadził most, zapewne na murowanych, 
wielobocznych filarach, z których jeden 
udało się fragmentarycznie rozpoznać. O ile 
z dużą dozą prawdopodobieństwa można 
rekonstruować przebieg kurtyn północnej, 
wschodniej, południowej oraz północnej 
części kurtyny wschodniej, o tyle niewyja-
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śniony pozostaje środkowy i południowy 
odcinek obwodu zachodniego. Nieregular-
ny przebieg muru spowodowany był naj-
pewniej obecnością starszych reliktów, 
których część prawdopodobnie rozebrano, 
ale najwyraźniej nie wszystkie. Dość praw-
dopodobne wydaje się, iż nowożytną kur-
tynę wschodnią dostawiono do jednego ze 
starszych murów, wykorzystując go na 
nieznanej długości jako obwód nowej re-
zydencji; hipoteza ta wymaga jednak we-
ryfikacji. Od stron południowej, zachodniej 
i wschodniej siedzibę z pewnością okalały 
wody, na co wskazują obecne koryto Prze-
kopy oraz spadek poziomu calca stwier-
dzony w odwiertach badawczych. Jako 
fundatora nowożytnego zamku (bo tak jesz-
cze wypada nazywać warowną rezydencję), 
wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, 
należy uznać starostę wieluńskiego i woje-
wodę sieradzkiego Aleksandra Koniecpol-
skiego herbu Pobóg (†1609), ojca hetmana 
Stanisława. Zamożny i wpływowy woje-
woda odczuwał najwyraźniej brak godnej 
siedziby, podjął się więc kosztownej budo-
wy, która miała utrwalić prestiż Pobogów 
i jej nie tak dawno odzyskane miejsce 
w kręgu polskiej magnaterii. Budowa nowej 
rezydencji, powzięta zapewne ok. 1600 
roku, nie została jednak przez Aleksandra 
ukończona, o czym czytamy w jego wła-
snym testamencie4. Nie rozwijając w tym 

miejscu nadmiernie zagadnienia genezy 
architektury zamku chrząstowskiego, wska-
zać należy na inne rezydencje koronne 
powstałe w drugiej połowie XVi stulecia, 
na których dyspozycję przestrzenną składał 
się regularny narys obwodu obronnego 
z wieżami (czy też basztami) flankującymi 
oraz położonym wewnątrz pałacem, jakie 
znamy między innymi z rzeszowskiej sie-
dziby Mikołaja Spytka Ligęzy (faza i – 
schyłek XVi w.), czy też siedziby rodziny 
Sobków w Sobkowie koło Kielc (woj. 
świętokrzyskie)5. W kontekście analogii 
dotyczących budynku chrząstowskiej ka-
mienicy wspomnieć należy o zamku na 
Mirowie (w Książu Wielkim, woj. mało-
polskie), zbudowanym w latach 1585–1595 
przez Santi Gucciego dla biskupa Piotra 
Myszkowskiego, a uznawanym za pierwszą 
na polskich ziemiach w pełni nowożytną 
rezydencję6. Jednopokoleniowa różnica, jaka 
dzieliła Aleksandra Koniecpolskiego i jego 
syna Stanisława (†1646), w świetle dotych-
czasowej wiedzy o działalności fundacyjnej 
obu magnatów, rysuje się więc jako zmiana 
epoki, ale i (a może przede wszystkim) po-
tencjału finansowego, pomiędzy wojewodą 
wieluńskim: budowniczym chrząstowskiego 
zamku ‒ fortalicji a hetmanem wielkim ko-
ronnym, znanym z działalności budowlanej 
w Brodach, Podhorcach, Warszawie i jed-
nym z „królewiąt” ukrainnych.
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VÝZKUM ReZiDeNCe V KONieCPOLÍ-ChRZĄSTOWĚ,  
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Resumé

Archeologický výzkum rezidence v Koniecpo-
lí-Chrząstowě (obr. 1), který se uskutečnil ve dnech 
od 10. srpna do 4. září 2009, byl pokračováním 
prací započatých v roce 2008. V sezóně 2009 bylo 
prozkoumáno 15 sond (6/2009–20/2009, obr. 4) 
o celkové ploše 137,5 m2 , byly také provedeny 
dvě série sondážních vrtů: C/2009 a D/2009. Cel-
kem bylo získáno 2127 nálezů. 

Výzkum umožnil rozlišit 3 chronologické ho-
rizonty rezidenční zástavby v Koniecpolí (obr. 4). 
Z nejstaršího, vrcholně středověkého, pocháze-
ly relikty třech zdí objevené ve výkopech 
8/2009, 9/2009, 15/2009. V horní částí byly 
stavěny z lomového vápencového zdiva, spo-
jovaného vápennou maltou a původně lícova-
ného cihlou. Ve spodní části líce zdi byly zjiš-
těny nepravidelně kladené kusy lomového vá-
pence silně zalité vápennou maltou. Výzkum 
neumožnil rekonstruovat podobu této stavby.  
S velkou pravděpodobností můžeme předpoklá-
dat, že s ní souvisel výzdobný kamenný článek, 
druhotně použitý při lícování základových čás-
tí novověké rezidence. Dochované relikty mů-
žeme hypoteticky spojovat s osobou Przedbora 
z Koniecpolí, erbu Pobóg (†1460), sandoměř-
ského kastelána. Zděná rezidence v Koniecpo-
lí-Chrząstowě nahradila dřevěný dvůr ze 14. 
století ve Starém Koniecpolí.

V dalších výkopech označených čísly: 6–7/2009 
(obr. 2), 10–13/2009, 17–19/2009 (obr. 3) byly 
odkryty pozůstatky novověké rezidence Koniecpol-
ských z počátku 17. století. Stavba měla licho-
běžný půdorys o rozměrech cca 52 × 106,5 m 
a byla delší osou orientována ve směru sever – jih. 

Před započetím stavebních prací bylo plateau za-
rovnáno a zvýšeno a byla provedena pilotáž v mís-
tech plánovaného průběhu zdí. V centrální části 
severní kurtiny byl vystavěn palác, který se skládal 
z obdélníkového jádra o rozměrech 15,3 × 39,5 m 
a rizalitu, snad s otevřenou lodžií, vysunutého 
severním směrem. Ve všech 4 nárožích stavby 
a také v polovině délky kurtinové zdi byly vy-
budovány polygonální (nejpravděpodobněji šes-
tiboké) věžovité stavby. Kromě věží byla obvo-
dová hradba opatřena opěrnými pilíři, z nichž 
jeden byl umístěn v prodloužení jižní zdi paláce. 
hradební zeď byla postavena technikou opus em-
plectum s kamennou výplní a lícováním z cihel. 
Byly posazeny na mocných vápenných výlevech 
a také podkladech z cihlové a vápencové drtě 
zalité maltou. V jižním a západním úseku kurti-
nové zdi byly použity odlehčovací oblouky vidi-
telné na vnitřním líci. V jižní obvodové zdi se 
nacházela brána, ke které vedl most, pravděpo-
dobně posazený na zděných, vícebokých pilířích, 
z nichž jeden byl prozkoumán.

Severní a jižní zeď a také severní část vý-
chodní zdi byly založeny na tzv. zeleném drnu, 
naproti tomu při výstavbě střední a jižní části 
východní zdi bylo zcela jistě využito starší zdi 
někdejší vrcholně středověké rezidence (proto 
má v tomto úseku nepravidelný průběh). Z již-
ní, západní a východní strany sídlo obklopova-
la voda. 

Výstavbu výše zmíněné rezidence můžeme 
spojovat s Alexandrem Koniecpolským erbu 
Pobóg (†1609) při účasti jeho syna Stanislava 
(†1646).



132

Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Anna Nierychlewska, Tomasz Olszacki

UNTeRSUChUNGeN DeR ReSiDeNZ iN KONieCPOL-ChRZĄSTÓW,  
SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Die archäologischen Untersuchungen der Re-
sidenz in Koniecpol-Chrząstów (Abb. 1), vom 10. 
August bis zum 4. September 2009 durchgeführt, 
setzten die 2008 angefangenen Arbeiten fort. 

in der Grabungskampagne 2009 wurden 15 
Forschungseinheiten (6/2009–20/2009, Abb. 4) 
von gesamter Fläche 137,5 m2 erhoben sowie 
auch 2 Reihen von Bohrungen: C/2009 i D/2009 
gemacht. insgesamt konnten 2127 Funde gebor-
gen werden.

Die durchgeführten Forschungen ließen drei 
Zeithorizonte der Residenzbebauung in Koniec-
pol aussondern (Abb. 4). Mit dem ältesten, spät-
mittelalterlichen Zeithorizont hängen die Relik-
te von drei Mauern, in den Grabungsflächen 
8/2009, 9/2009, 15/2009 freigelegt, zusammen. 
Die Mauern wurden im oberen Teil aus gebro-
chenem Kalkstein erbaut, der mit Kalkmörtel 
verbunden und ursprünglich mit Backstein ver-
kleidet war. im unteren Teil gab es lose gelege-
ne Fragmente von Kalkstein, reichlich mit Kalk-
mörtel begossen. Die Untersuchungen ließen die 
Form des Objekts nicht wieder herstellen. Mit 
einer großen Wahrscheinlichkeit darf man an-
nehmen, dass die nachträglich für die Verkleidung 
der Fundamentmauern der neuzeitlichen Residenz 
verwendeten Ziersteine mit dem Objekt zusam-
mengehängt hatten. Die freigelegten Relikte 
seien vermutlich mit der Person von Przedbor 
von Koniecpolski vom Wappen Pobóg (†1460), 
Kastellan von Sandomierz, zu verbinden. Die 
gemauerte Residenz in Koniecpol-Chrząstów 
löste einen hölzernen herrenhof aus dem 14. Jh. 
in Stary (Alt) Koniecpol ab.

in den weiteren Grabungsflächen mit Num-
mern: 6–7/2009 (Abb. 2), 10–13/2009, 17–
19/2009 (Abb. 3) wurden Relikte der neuzeitli-
chen (Anfang des 17. Jh.) Residenz der Familie 
Koniecpolski freigelegt. Die Anlage wurde über 
einem trapezförmigen Grundriss mit Ausmaßen 
ca. 52 × 106,5 m erbaut, mit längeren Seiten längs 

der Nord-Südachse. Bevor man die Bauarbeiten 
angefangen hatte, wurde das Plateau eingeebnet 
und überschüttet sowie die Pfosten an Stelle der 
geplanten Mauern in den Boden eingeschlagen. 
im mittleren Teil der nördlichen Kurtine wurde 
ein Schloss errichtet, das aus einem rechteckigen 
Baukörper von 15,3 × 39,5 m bestand und einen 
nach Norden vorrückenden mittleren Teil, viel-
leicht mit einer Loggia aufwies. in den vier 
ecken der Anlage wie auch in der Mitte der 
Kurtine waren vieleckige (wahrscheinlich mit 
sechs ecken versehen) Turmbauten angebracht. 
Außer den Türmen verfügte die Umfassungs-
mauer über Pfeiler, von denen einer an der Ver-
längerung der südlichen Schlossmauer lokalisiert 
wurde. Die Mauern wurden als opus emplectum 
mit einer Steinfüllung und beiderseitigen Zie-
gelfluchten aufgeführt. Sie lagerten über dicken 
Kalkschlichten sowie über einer Unterlage aus 
mit Mörtel übergossenem Ziegelgrus und Kalk-
stein. Beim Aufbau der westlichen und südlichen 
Kurtine wurden entlastungsbögen, in den inne-
ren Mauerfluchten sichtbar, verwendet. in der 
südlichen Umfassungsmauer gab es ein Tor, zu 
dem eine Brücke führte, die sich wohl auf ge-
mauerte, vieleckige Pfeiler stützte (einer davon 
wurde erkannt). 

Die nördliche und westliche Kurtine und der 
nördliche Abschnitt derselben wurden auf bloßem 
Muttergestein gesetzt, bei der errichtung des mitt-
leren und südlichen Abschnitts wurden wohl äl-
tere Teile der früheren mittelalterlichen Residenz 
benutzt (daher verläuft die in dieser Strecke be-
obachtete Mauer unregelmäßig). Von der südli-
chen, westlichen und östlichen Seite war der Sitz 
von Wasser umgeben.

Die Anregung zur errichtung der oben ange-
sprochenen Residenz dürfte mit Aleksander Ko-
niecpolski vom Wappen Pobóg (†1609) bei der 
Beteiligung von seinem Sohn Stanisław (†1646) 
verbunden werden.
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SPRAWOZDANie Z RATOWNiCZYCh BADAń 
WYKOPALiSKOWYCh PRZY PÓŁNOCNeJ ŚCiANie 

KOŚCiOŁA PW. MATKi BOŻeJ WSPOMOŻeNiA 
WieRNYCh (STANOWiSKO 13) W OŚWięCiMiU, 

WOJeWÓDZTWO MAŁOPOLSKie

W listopadzie i grudniu 2009 roku prze-
prowadzono ratownicze badania wykopalisko-
we przy kościele pw. Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych w Oświęcimiu (ryc. 1). Ba-
dania te rozpoczęto po tym, jak podczas prac 
ziemnych związanych z wykonaniem odwod-
nienia i izolacji ściany północnej kościoła 
natrafiono na groby szkieletowe. Prace badaw-

cze prowadzone pod kierunkiem autorów ni-
niejszej publikacji zostały sfinansowane przez 
parafię. Wstępne opracowanie naukowe, ana-
liza antropologiczna oraz konserwacja zabyt-
ków metalowych wykonane zostały ze środków 
finansowych Urzędu Miasta Oświęcim.

Obecny kościół pw. Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych to dawny kościół klasz-

Ryc. 1 Oświęcim. Lokalizacja stanowiska 13. Skala 1 : 25 000
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torny zakonu dominikanów pw. Świętego 
Krzyża. Jest to gotycka świątynia ceglana 
wzniesiona w południowo-zachodniej części 
średniowiecznego Oświęcimia, po we-
wnętrznej stronie umocnień miejskich, na 
prawobrzeżnej terasie nadzalewowej Soły. 
Kościół był orientowany i składał się z pre-
zbiterium oraz obszernej nawy. Za czas 
powstania budowli wg tradycji dominikań-
skiej uważa się lata 1315‒1324. Wówczas 
książę Władysław, protoplasta oświęcimskiej 
linii Piastów, wraz z żoną eufrozyną ufun-
dować mieli budowę kościoła z klasztorem 
i powierzyć opiekę nad nim sprowadzonym 
do Oświęcimia dominikanom1. Nie można 
jednak wykluczyć, że już ojciec Władysła-
wa – książę cieszyński Mieszko rozpoczął 
starania o sprowadzenie tego zgromadzenia 
do Oświęcimia2. Według Jana Długosza był 
to czwarty klasztor dominikanów w Króle-
stwie Polskim3.

W kryptach pod prezbiterium kościoła 
miały się znajdować groby książąt oświę-
cimskich Jana i Scholastyka, Jana ii, Jana 
iii oraz Kazimierza, a także kasztelanów 
i starostów oświęcimskich4. W zapiskach 
z lat 1519, 1564, a także 1863 r. odnoto-
wano pożary kościoła dominikańskiego 
i miasta5. W latach 1541‒1611 w murach 
oświęcimskiego klasztoru schronili się do-
minikanie cieszyńscy, których klasztor został 
zajęty przez ewangelików. Kościół i klasz-
tor w Oświęcimiu najprawdopodobniej 
ucierpiały ponownie w lutym 1656 r., kiedy 
miasto zostało zniszczone przez wojska 
szwedzkie6.

Na skutek reform cesarza Józefa ii, 
w oparciu o jego dekret z 1782 r. przepro-
wadzono kasatę zakonu dominikanów 
w Oświęcimiu7. Kilku zakonników pozosta-
ło jednak w Oświęcimiu do 1816 r., a ostat-
ni z nich zmarł w roku 18198. Po tych 
wydarzeniach świątynia i zabudowania 
klasztorne popadały w ruinę. W XiX stule-
ciu kościół znalazł się m.in. w rękach ży-
dowskich i wówczas zamieniono go w staj-
nie dla koni, skład węgla, nawozu oraz 
nafty9. Po odkupieniu kościoła i dawnych 

gruntów klasztornych w 1894 r. przekazano 
je Zgromadzeniu Księży Salezjanów. Ci 
szybko przystąpili do odbudowy kościoła10, 
jednakże uczynili to, nie uwzględniając hi-
storycznego charakteru miejsca, nie prze-
strzegając najistotniejszych zaleceń C.K. 
Konserwatora Zabytków. M.in. zmieniono 
oryginalną orientację świątyni. W miejscu 
dawnego prezbiterium wybito wejście głów-
ne do kościoła (od obecnej ulicy Jagiełły), 
zaś w miejscu, gdzie znajdowało się orygi-
nalne wejście tj. od strony zachodniej, zde-
cydowano się przedłużyć oś świątyni, za-
mykając ją dużym, oktogonalnym prezbite-
rium11 (ryc. 2). 

Dotychczas kościół pw. Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych ani żaden z ele-
mentów dawnego klasztoru dominikańskie-
go nie były przedmiotem badań archeolo-
gicznych12. 

Podczas pierwszego sezonu badań ra-
towniczych przy północnej ścianie kościo-

Ryc. 2. Oświęcim, stanowisko 13. Kompleks ko-
ścioła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 

i budynków Zakładu Salezjańskiego

0 20 m
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Ryc. 3. Oświęcim, stanowisko 13. Plan wykopu z grobami i elementami architektury

ła natrafiono na 23 groby szkieletowe 
i dwa skupiska kości, w tym warstwę 
składającą się z nadpalonych oraz całko-
wicie przepalonych kości ludzkich. Ponad-
to odsłonięto fragmenty fundamentu wraz 
z przyporami, jak również elementy przy-
legające tj. relikty przyściennego ołtarza 
zewnętrznego oraz fragmenty murów nie-
znanej wcześniej budowli (ryc. 3). Część 
odkrytych pochówków została mocno na-
ruszona przez dawne prace ziemne pro-
wadzone przy świątyni, co objawiało się 
niekompletnymi szkieletami (groby 1‒4, 
13, 15, 22‒23) lub zaburzeniami porządku 
anatomicznego (grób 9, skupiska 16 i 25). 
Niektóre z pochówków nie zostały w ca-
łości wyeksplorowane ze względu na ogra-
niczenia inwestycyjne, jakie narzucały 
badania ratownicze (gr. 7‒8, 11‒12, 14, 
17, 19‒20, 24).

Do celów dokumentacyjnych teren badań 
podzielono na mniejsze wykopy (0‒Viii), 
w ramach których wyróżniono najczęściej po 
cztery odcinki (A-D). ich głębokość na ogół 
nie przekraczała 150‒170 cm, zaś szerokość 
wynosiła ok. 70‒80 cm, wyjątkowo w wyko-
pie i na odcinku C dochodziła do ok. 140 cm. 

Groby szkieletowe zalegały głównie na 
głębokości ok. 130‒170 cm poniżej poziomu 
gruntu, jedynie kilka z nich znajdowało się 
wyżej – na głębokości ok. 70‒110 cm (groby 
3, 15, 18), na głębokości 20‒50 cm (grób 24, 
skupisko kości 25) oraz 40‒100 cm (skupisko 
kości 16).

W niewielkich wykopach wzdłuż ściany 
kościoła odkryto szkielety 28 zmarłych w 23 
grobach. Płeć została określona dla 8 z 16 
dorosłych osobników13. W 7 przypadkach 
(groby 3‒4, 7‒8, 10, 12, 17) były to groby 
mężczyzn, tylko jeden okazał się pochów-
kiem kobiety (grób 14). Pochówki dziecię-
ce reprezentowane są przez groby osobni-
ków w wieku infans I (groby 15, 23‒24) 
i infans II (grób 11), a przede wszystkim 
pochówki niemowląt zmarłych w okresie 
okołoporodowym (groby 5‒6, 9, 18, 21‒22).

Pomiędzy Vi a Vii przyporą natrafiono 
na płytko zalegające skupisko przemiesza-
nych kości ludzkich i zwierzęcych oznaczo-
nych numerem 25. Analiza antropologiczna 
wykazała obecność kości należących naj-
prawdopodobniej do trzech osób dorosłych 
oraz jednego dziecka. Kolejne skupisko 
przemieszanych kości oznaczonych nume-
rem 16, stwierdzono w rejonie reliktów 
zewnętrznego ołtarza przyściennego, pomię-
dzy Vii i Viii przyporą. Były to przemie-
szane szczątki prawdopodobnie pięciu osób 
– fragmenty nadpalonych i przepalonych 
kości ludzkich. W skupisku liczne były tak-
że kości zwierzęce. 

Do zdecydowanie najciekawszych pod 
względem naukowym należy zaliczyć grób 
4, na który natrafiono w wykopie i na od-
cinku C, na głębokości 140‒160 cm (ryc. 4). 
Układ szkieletu znacząco odbiegał od przy-
jętego w chrześcijańskim obrządku kanonu 
pogrzebowego, gdyż zmarła osoba została 

0 5 m
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pochowana na brzuchu z głową odciętą 
i ułożoną pomiędzy nogami. W okolicy nóg 
znaleziono fragment sznurka, który wska-
zuje, iż mogły one być dodatkowo skrępo-
wane. Tego typu pochówki są charaktery-
styczne dla tzw. praktyk antywampirycznych 
utrzymujących się od wczesnego średnio-
wiecza do XViii wieku włącznie14. 

Na uwagę zasługują również groby 7 i 8 
uchwycone fragmentarycznie na głębokości 
ok. 160‒180 cm, pomiędzy iii i iV przy-
porą. W obu grobach stwierdzono występo-
wanie więcej niż jednego szkieletu. W gro-
bie 7 znaleziono trzy czaszki, a dwie w grobie 
8. Ułożenie szkieletów bezpośrednio na 

sobie zdaje się wskazywać, iż w tym przy-
padku mamy do czynienia z grobami zbio-
rowymi. Ograniczenia inwestycyjne spowo-
dowały, że groby te podczas pierwszego 
sezonu badań nie były eksplorowane. 

Jedyny kompletny szkielet osoby dorosłej 
został odkryty w grobie 10 pomiędzy przy-
porami iV i V. Odsłonięto go na głębokości 
150‒170 cm, miał zgiętą w kolanie lewą 
nogę oraz lewą rękę ułożoną częściowo pod 
miednicą (ryc. 5). W trakcie analizy antro-
pologicznej stwierdzono u tego osobnika 
ślady po wyleczonych urazach kości cie-
mieniowej oraz jednego z żeber – widocz-
ne były pozostałości towarzyszącego goje-
niu się rany procesu zapalnego. Na kości 
krzyżowej stwierdzono zmianę patologiczną 
spina bifida, tj. rozszczep kręgosłupa. Scho-
rzenie to dostrzeżono także u dwóch innych 
osób (groby 3 i 4).

Zarówno powyżej, jak i poniżej grobu 
10, głównie w warstwach gruzu ceglanego 
natrafiono na siedem grobów dziecięcych 
(ryc. 6). W wyniku analizy określono wiek 
sześciu pochówków (groby 5‒6, 9, 18, 
21‒22) na zgon okołoporodowy, natomiast 
w jednym przypadku na infans I (grób 23). 
Szkielety noworodków były nadzwyczaj 
dobrze zachowane. 

Wśród odkrytych pochówków mamy do 
czynienia z różnorodną orientacją względem 
kierunków świata. Obok standardowego dla 
średniowiecza i wczesnego okresu nowo-
żytnego kanonu składania zmarłych głową 
na zachód (groby 3, 5‒8, 10‒14, 18‒24) 
natrafiono również na pochówki skierowa-
ne głową na południe (groby 1‒2, 15), 
a także jeden pochówek (grób 4) ułożony 
na osi wschód‒zachód z głową po stronie 
wschodniej. W pozostałych grobach nie 
można było precyzyjnie ustalić układu szkie-
letu. W żadnym przypadku nie zostały 
uchwycone wyraźne pozostałości trumien 
lub całunów pogrzebowych. Drobne i nie-
zbyt liczne fragmenty drewna oraz znaczna 
liczba żelaznych gwoździ znajdowano za-
równo w grobach, jak też w dużej części 
wyróżnionych jednostek stratygraficznych. 

Ryc. 4. Oświęcim, stanowisko 13. Grób 4
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Ryc. 5. Oświęcim, stanowisko 13. Grób 10

Ryc. 6. Oświęcim, stanowisko 13. Grób 18



Ryc. 7. Oświęcim, stanowisko 13. Kamienna podstawa pod przyporą kościoła (iV)

Ryc. 8. Oświęcim, stanowisko 13. elementy ar-
chitektury zachodniej ściany nieznanego dotychczas 

budynku

Ryc. 9. Oświęcim, stanowisko 13. elementy ar-
chitektury zewnętrznego ołtarza przyściennego



137

Zarysy jam grobowych fragmentarycznie 
czytelne były jedynie w grobach 4, 10, 
14‒15 i 20, a być może także w pochówku 
21, gdzie wokół szkieletu noworodka na-
trafiono na większe i średnie fragmenty 
cegieł, prawdopodobnie intencjonalnie uło-
żone w formie obstawy (ryc. 10). Około 
20 cm ponad nim odkryto niezbyt starannie 
ułożone otoczaki, które mogą stanowić po-
zostałość kamiennego kopczyka jako na-
ziemnej części grobu. 

W trakcie badań w wykopie i na odcin-
kach B i C, na głębokości 65‒80 cm uchwy-
cono warstwę polepy, przemieszaną z drob-
nymi węgielkami drzewnymi, zalegającą na 
znacznej powierzchni, którą można inter-
pretować jako warstwę pożarową. Natrafio-
no w niej na pojedyncze fragmenty naczyń 
ceramicznych z XV i pierwszej poł. XVi 
wieku. Materiał zabytkowy z tej warstwy, 
jak również pochodzący z jednostki straty-
graficznej zalegającej pod nią, datuje ową 

warstwę pożarową na ok. poł. XVi wieku. 
Korelując jej chronologię uzyskaną meto-
dami archeologicznymi z informacjami ze 
źródeł pisanych, możemy przypuszczać, iż 
opisywana tu warstwa pochodzi z drugiego 
odnotowanego pożaru kościoła w 1564 roku.

W wyniku prac ziemnych odsłonięte zo-
stały fundamenty ściany oraz przypór ko-
ścioła. Ceglany mur północnej ściany po-
niżej głębokości ok. 40 cm zbudowany był 
z łamanego kamienia (piaskowiec). Przypo-
ry najczęściej o szerokości ok. 115 cm 
w części znajdującej się poniżej dzisiejsze-
go poziomu gruntu składają się z kilku 
rzędów ciosów kamiennych piaskowca po-
sadowionych na łamanym kamieniu. Zarów-
no ściany, jak też przypory spojone były 
zaprawą piaskowo-wapienną. W każdej 
z odsłoniętych przypór na głębokości 
150‒160 cm stwierdzono poziom kamieni 
(częściowo rozlasowanych) z łamanego pia-
skowca, ułożonych na niezbyt dużej ilości 
zaprawy piaskowo-wapiennej. Ów poziom 
kamieni stanowił przedłużenie konstrukcji 
fundamentu wysunięte 60 cm przed lico 
frontu przypory. Był również szerszy 
o 10‒40 cm od przypory i tworzył podsta-
wę o szerokości 170‒180 cm. W przyporach 
iii i iV ujawniła się częściowa rozbieżność 
wysuniętej krawędzi kamiennej podstawy 
z przebiegiem lica przypory (ryc. 7) Na 
obecnym etapie badań trudno jednoznacznie 
stwierdzić, czy odkryte podstawy pod przy-
porami należy traktować jako górne partie 
właściwej stopy fundamentowej, gdyż 
w żadnym przypadku nie osiągnięto pozio-
mu ich posadowienia.

Podczas prac wykopaliskowych przy 
północnej ścianie części nawowej kościoła 
natrafiono na nieznane dotychczas elemen-
ty architektury średniowiecznej. Pomiędzy 
Vi i Vii przyporą odsłonięto ceglaną koro-
nę muru o szerokości ok. 130 cm, tworzą-
cą zarys budowli o wymiarach zewnętrznych 
ok. 800 × 650 cm. Mury te zostały dosta-
wione do istniejących wcześniej przypór 
kościoła. Mur wschodni łączył się ewentu-
alnie z Vi przyporą, natomiast mur zachod-

Ryc. 10. Oświęcim, stanowisko 13. Grób 21

0 50 cm
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ni dochodził głównie do wschodniego lica 
Vii przypory (ryc. 8). Odsłonięty mur 
w wyższej partii zbudowany był z cegieł 
tzw. palcówek, zaś w niższej z kamienia 
łamanego na zaprawie piaskowo-wapiennej. 
W wewnętrznym narożniku reliktów budyn-
ku i ściany kościoła wykonano sondaż 
w celu określenia głębokości posadowienia 
muru, jednak eksplorację przerwano na głę-
bokości ok. 220 cm. Na tym poziomie na-
trafiono na czaszkę ludzką dorosłej osoby, 
będącą częścią grobu 17. Poziomu posado-
wienia muru budowli na obecnym etapie 
nie zdołano ustalić i będzie to jeden z prio-
rytetów badawczych kolejnego sezonu prac 
wykopaliskowych.

Nieco dalej w kierunku zachodnim, przy 
północnej ścianie nawy kościoła pomiędzy 
przyporami Vii a Viii, na głębokości 
50‒130 cm natrafiono na kolejne relikty 
architektoniczne. Najprawdopodobniej 
były to pozostałości ołtarza zewnętrznego 
w postaci kamiennych detali architekto-
nicznych m.in. z profilowaną bazą ćwierć-
kolumny stanowiącej podstawę pod men-
sę (?) ołtarzową. elementy te posadowio-
ne były na schodkowato ułożonym 
podeście z cegieł gotyckich tzw. palcówek 
osadzonych na stosunkowo niewielkiej 
ilości zaprawy piaskowo-wapiennej 
(ryc. 9). O obu odsłoniętych obiektach nie 
zachowała się żadna wzmianka w źródłach 
pisanych, co więcej, nie zostały one także 
uwzględnione na jedynym archiwalnym 
planie ruin kościoła autorstwa W. Łuszcz-
kiewicza z 1865 roku15.

Podczas badań pozyskano ponad 2300 
zabytków. Najliczniejszą grupę stanowią 
fragmenty ceramiki naczyniowej (1889 
sztuk). W tej grupie z uwagi na chronologię 
możemy wyróżnić: fragment dna ceramiki 
prehistorycznej, fragment ceramiki kultury 
łużyckiej, 1535 fragmentów ceramiki śre-
dniowiecznej (Xi–XV/XVi w.) oraz 352 
fragmenty ceramiki nowożytnej (XVi–
XX w.). Znaleziono również fragmenty 35 
kafli piecowych z których 25 można dato-
wać na późne średniowiecze, a 10 na czasy 

Ryc. 11. Oświęcim, stanowisko 13. A ‒ denar ko-
ronny Jana Olbrachta z lat 1498–1501, B ‒ szeląg 
pruski Zygmunta i Starego z 1529 roku, C – 10 

halerzy austro-węgierskich z 1911 roku
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Ryc. 12. Oświęcim, stanowisko 13. Żelazne groty 
strzał

nowożytne. Znaczną grupę stanowią zabyt-
ki metalowe (ogółem 367 sztuk), przy czym 
najliczniejszy zbiór stanowią gwoździe że-
lazne (ryc. 13B) i ich fragmenty ‒ razem 
176 sztuk. Wśród zabytków metalowych na 
uwagę zasługują m.in. trzy żelazne groty 
strzał (ryc. 12), nóż żelazny (ryc. 13C), dwie 
szpile żelazne (ryc. 13A), srebrna igła (?), 
plomba ołowiana oraz monety: denar ko-
ronny Jana Olbrachta z lat 1492–1501 

a b c
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(ryc. 11A), szeląg pruski Zygmunta i Sta-
rego z 1529 roku (ryc. 11B) i 10 halerzy 
austro-węgierskich z 1911 roku (ryc. 11C).

Dotychczas w Oświęcimiu znane były 
średniowieczne cmentarze przy kościele 
parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP oraz 
przy niezachowanym kościele pw. św. Mi-
kołaja, który zlokalizowany był poza mu-
rami miejskimi i pełnił funkcję kościoła 
szpitalnego. Cmentarz odkryty przy północ-
nej ścianie średniowiecznego kościoła 
klasztornego pw. Świętego Krzyża, jak 
wskazują wyniki badań, jest trzecią średnio-
wieczną nekropolą w Oświęcimiu. Dato-
wanie pochówków, ze względu na brak 
wyposażenia, zostało oparte na analizie 
materiału zabytkowego w poszczególnych 
warstwach, w które zostały wkopane oraz 
jednostek stratygraficznych nakrywających 
pochówki. Na obecnym etapie opracowania 
wyników badań, szczegółowej analizie ar-
cheologiczno-antropologicznej poddano 
osiem pochówków. Sześć z nich (groby 3‒6, 

Ryc. 13. Oświęcim, stanowisko 13. Wybrane zabytki metalowe po konserwacji: A – szpile, B ‒ żelazne 
gwoździe, C ‒ nóż żelazny

A B

C
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10, 21) można datować na schyłek późnego 
średniowiecza i początek wczesnego okresu 
nowożytnego, tj. od drugiej połowy XV do 
pierwszej połowy XVi wieku, natomiast dwa 
groby 15 i 18 wyznaczają późniejszą fazę 
datowaną na czasy nowożytne (połowa 
XVii–pierwsza połowa XViii w.) Obecnie 
można przypuszczać, iż mamy do czynienia 
z dwiema fazami cmentarza albo z jego 
długotrwałym użytkowaniem. Jednakże do-
kładniejsze określenie czasu funkcjonowania 
nekropoli będzie możliwe po analizie 
wszystkich odkrytych grobów. istotne zna-
czenie dla pełnego rozpoznania rejonu pół-
nocnej ściany kościoła podominikańskiego 
ma ustalenie funkcji i uściślenie chronologii 
odkrytych elementów architektury wznie-
sionych z kamienia oraz cegły gotyckiej, 
a także ich powiązania z istniejącym murem 
średniowiecznej świątyni klasztornej. 
Z uwagi na dużą wagę naukową dotychcza-
sowych odkryć archeologicznych badania 
będą kontynuowane.
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eiN BeRiChT VON DeN NOTGRABUNGeN AN DeR NORDWAND  
DeR KiRChe MARiA hiLFe DeR ChRiSTeN (FUNDPLATZ 13)  

iN OŚWięCiM, KLeiNPOLNiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

 Ilona Smajek, Grzegorz Mądrzycki

ZPRÁVA Ze ZÁChRANNéhO ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU U SeVeRNÍ 
STĚNY KOSTeLA PANNY MARie POMOCNiCe KřeSŤANů (LOKALiTA 13)  

V OSVĚTiMi, MALOPOLSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

ende 2009 wurden Notgrabungen an der Kir-
che Maria hilfe der Christen in Oświęcim durch-
geführt (Abb. 1–2). Die klein angelegten Ausgra-
bungen, durch die Grenzen des Bauvorhabens 
(entwässerung der Nordwand der ehemaligen 
Dominikanerkirche heiligen Kreuzes) einge-
schränkt, brachten 25 freigelegte Gräber und Re-
likte mittelalterlicher gemauerter Sakralbebauung 

Na konci roku 2009 byl proveden záchranný 
výzkum u kostela Panny Marie Pomocnice křes-
ťanů v Osvětimi (obr. 1–2). Nevelký rozsah ar-
cheologických prací byl dán malým rozsahem 
investiční akce, související s odvodněním sever-
ní stěny někdejšího dominikánského kostela Sv. 
Kříže. Bylo objeveno 25 hrobů a relikty středo-
věké zděné sakrální zástavby (obr. 3). Prozkou-
máno bylo 23 kostrových hrobů a 2 shluky lid-
ských kostí v neanatomické poloze, mj. také 
vrstva sestávající z částečně nebo zcela přepále-
ných lidských kostí. Charakter pohřbů a archeo-
logické nálezy v kulturní vrstvě umožňují datovat 
pohřebiště do období vrcholného středověku a ra-
ného novověku. Mimo jiné byl objeven hrob 
jedince s oddělenou hlavou umístěnou mezi no-
hami pohřbeného (obr. 4), hroby novorozenců (obr. 
6, 10) a dětí, hroby s různou orientací a také 
vícenásobné hroby. Malý rozsah výkopových pra-
cí způsobil, že mnoho koster bylo zachyceno 
pouze částečně. Značný počet hrobů byl také 
poškozen dřívějšími zemními pracemi. Kromě 
hrobů byly objeveny i architektonické pozůstatky. 
Jednalo se o kamenné základy opěrných pilířů 
kostela, vysunuté před líc pilíře (obr. 7). Mezi 

(Abb. 3). es wurden 23 Körpergräber, zwei An-
häufungen von Menschenknochen ohne eine er-
haltene anatomische Ordnung, darunter auch eine 
Schicht von angebrannten und vollständig durch-
gebrannten Menschenknochen. Die Bestattungsart 
und das Fundmaterial in den Kulturschichten 
lassen die Nekropole ins Spätmittelalter und die 
frühe Neuzeit datieren. es wurden hier u.a. eine 

opěrnými pilíři Vi a Vii byly objeveny fragmen-
ty koruny zdi stavěné z kamene a gotické cihly, 
která je pozůstatkem dříve neznámého objektu 
o rozměrech 800 × 650 cm a šířce zdi 130 cm 
(obr. 8). O něco dále západním směrem, u sever-
ní stěny lodi kostela, byly zaznamenány relikty 
vnějšího oltáře zdobeného architektonickými de-
taily (obr. 9). Tyto elementy středověké architek-
tury se neobjevují na jediném archivním plánu 
kostela – z roku 1865, to jest před jeho rekon-
strukcí, kterou realizovala řeholní společnost 
Salesiánů na konci 19. století.

Během výzkumu bylo získáno více než 2300 
předmětů, z nichž většinu tvořily fragmenty vr-
cholně středověké a raně novověké keramiky. Na-
lezeno bylo také 367 kovových předmětů – hlav-
ně hřebíků a jejich fragmentů (obr. 13B). Pozornost 
zaslouží rovněž 3 železné šipky (obr. 12), železný 
nůž (obr. 13C), 2 železné jehlice (obr. 13A) a 3 
mince: korunovační denár Jana Albrechta z let 
1492–1501 (obr. 11A); pruský šilink Zikmunda i. 
Starého z roku 1529 (obr. 11B) a 10 rakousko-
-uherský desetihaléř z roku 1910 (obr. 11C). Vzhle-
dem k velkému vědeckému přínosu dosavadních 
archeologických nálezů bude výzkum pokračovat. 
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enthauptete Bestattung mit dem Kopf zwischen 
den Beinen des Verstorbenen (Abb. 4), Gräber 
von Neugeborenen (Abb. 6, 10) und Kindern, 
unterschiedlich orientierte Bestattungen sowie 
Sammelgräber freigelegt. ein kleiner Umfang von 
erdarbeiten verursachte, dass viele Skelette nur 
fragmentarisch erfasst werden konnten. Viele Grä-
ber wurden auch durch frühere erdarbeiten gestört.

Neben den Gräbern kamen auch Bauelemen-
te zum Vorschein. es wurden Steingrundlagen 
für die Strebepfeiler der Kirche, vor die Pfeiler-
flucht vorgerückt, freigelegt (Abb. 7). Zwischen 
dem 6. und 7. Pfeiler wurden Fragmente einer 
Mauerkrone aus Stein und gotischem Backstein 
freigelegt, die Überreste von einem früher un-
bekannten Objekt mit Ausmaßen 800 × 650 cm 
und Mauermächtigkeit von 130 cm (Abb. 8) 
darstellten. ein wenig weiter in westlicher Rich-
tung, an der Nordwand des Langhauses kamen 
Überreste eines äußeren, mit architektonischen 
Details verzierten Altars zutage (Abb. 9). Jene 

mittelalterlichen Bauelemente kamen auf dem 
einzigen Archivgrundriss der Kirche aus dem 
Jahr 1865 nicht auf, d.i. von der Zeit des Wie-
deraufbaus der Kirche durch die Salesianer ge-
gen ende des 19. Jh.

Bei den Untersuchungen konnten über 2300 
Funde geborgen werden, die meisten davon sind 
Fragmente der Gefäßkeramik aus dem Spätmit-
telalter und der frühen Neuzeit. Daneben traten 
auch 367 Metallfunde auf – vor allem Nägel und 
deren Fragmente (Abb. 13B). Beachtenswert sind 
auch drei eiserne Pfeilspitzen (Abb. 12), ein ei-
senmesser (Abb. 13C), zwei eisennadeln (Abb. 
13A) sowie 3 Münzen: Krondenar von Johannes 
i. Albrecht aus den Jahren 1492–1501 (Abb. 11A), 
preußischer Schilling von Sigismund i. dem Alten 
von 1529 (Abb. 11B) und eine österreichisch-
ungarische 10-heller-Münze von 1911 (Abb. 11C). 
in Rücksicht auf ein großes Forschungsgewicht 
der bisherigen Funde werden die Untersuchungen 
fortgesetzt.
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ZÁChRANNÝ ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM  
NA ZÁMKU V BRANTiCÍCh, OKReS BRUNTÁL

V měsíci září roku 2011 proběhl v sou-
vislosti s celkovou rekonstrukcí objektu 
zámku v Branticích rozsahem omezený zá-
chranný archeologický výzkum (NPÚ Ost-
rava, akce č. 66/10; obr. 1, 2)1.

Brantice (Bransdorf) reprezentují klasic-
kou lesní lánovou ves, situovanou cca 5 km 
jihozápadně od historického jádra města 
Krnova, v širokém údolí řeky Opavy, lemo-
vaném kopci Brantické vrchoviny2. Geolo-
gické podloží lokality je tvořeno spodnokar-

bonskými drobami a břidlicemi hornobene-
šovských a andělskohorských vrstev, na něž 
nasedají horizontálně zvrstvené usazené 
štěrkopísky glacifluviálního a glacilakustrin-
ního původu akumulační terasy řeky Opavy, 
převrstvené fluviálními hlinito-písčitými 
sedimenty vyššího nivního stupně holocén-
ního stáří3. 

K vysazení vsi došlo v rámci procesu 
vrcholně středověké transformace osídlení 
krnovské sídelní komory, nejspíše někdy 

Obr. 1: Brantice, zámek. Lokalizace výzkumu. Měřítko 1 : 25 000
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kolem poloviny nebo v průběhu třetí čtvr-
tiny 13. století4. Areál někdejšího vrchnos-
tenského sídla včetně hospodářského záze-
mí se nachází na severním břehu vesnické-
ho katastru, v bezprostředním sousedství 
mlýnského náhonu a ve vzdálenosti cca 
150 m od kostela, situovaného na protileh-
lém břehu řeky (obr. 3). 

Předchůdcem pozdějšího zámku byla 
středověká tvrz, zmiňovaná v písemných 
pramenech poprvé k roku 1449, kdy byla 
ves s tvrzí jako původně vévodské léno 
převedena v alodní statek ve prospěch 

Mejsků z Bohdanovic a Brantic5. V průbě-
hu poslední čtvrtiny 15. století a první čtvr-
tiny 16. století docházelo k častému střídá-
ní držitelů tvrze a vsi Brantic, až bylo 
brantické zboží nakonec roku 1540 odkou-
peno krnovským knížetem a braniborským 
markrabětem Jiřím hohenzollernem z Ans- 
bachu. Po roce 1561 získal statek do svo-
bodné držby krnovský knížecí rada a kanc-
léř Jeroným Reinwald, který v 70. letech 
16. století vystavěl namísto původní tvrze 
nový renesanční zámek. Na tento stavební 
počin upomíná portál s iniciálami stavební-
ka a letopočtem 1576, situovaný v přízemí 
zámku6. 

V případě zámku se původně jednalo 
o prostou jednopatrovou dvoutraktovou bu-
dovu, obkrouženou vodním příkopem, na-
pájeným nepochybně z nedalekého mlýn-
ského náhonu. V průběhu 17. století – nej-
později pak v 80.–90. letech 17. století (na 
základě dendrodat získaných z krovů) – do-
šlo k rozšíření zámku o další dvě křídla 
a schodišťovou věž7. Výsledkem tak byla 
trojkřídlá jednopatrová budova s vnitřním 
dvorem, obkroužená vodním příkopem, pro-
cházející v průběhu 18. a 19. století dalšími 
dílčími stavebními úpravami (obr. 4)8. 

V předstihu před vlastní rekonstrukcí 
objektu byly v ploše nádvoří realizovány 
dvě ručně kopané sondy (S1, S2), jejichž 
prostřednictvím měla být postižena základ-
ní stratigrafie lokality (obr. 2). Sonda S1 

Obr. 2. Brantice, zámek. Digitální zaměření zám-
ku s lokalizací jednotlivých sond

Obr. 3. Brantice, zámek. Areál zámku ve výřezu 
z indikační skicy Stabilního katastru z roku 1836

Obr. 4. Brantice, zámek. Pohled od jihu na jižní 
zámecké křídlo. Foto z roku 1940

0 25 m
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Obr. 5. Brantice, zámek. Sonda S1, profily P1‒P3

Obr. 6. Brantice, zámek. Sonda S2, profily P5, P8

0 2 m

0 2 m
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(obr. 5) byla přiložena k severozápadní ob-
vodové zdi nejstaršího – jižního – křídla 
zámku, v místě vstupu do suterénních pro-
stor, opatřeného (zjevně druhotně osazeným) 
portálem s letopočtem a iniciálami staveb-
níka. Podloží na lokalitě je tvořeno štěrko-
písky říční terasy (s. j. 1131), převrstvený-
mi písčitohlinitými fluviálními sedimenty 
(s. j. 1123). Spodní část stratigrafické sek-
vence reprezentují uloženiny obsahující 
nepočetný vrcholně středověký a raně no-
vověký keramický materiál, dokládající ak-
tivity sídlištního charakteru v daném pro-
storu již v 15.–16. století (s. j. 1117–1122). 
Povrch těchto uloženin (s. j. 1116, 1117) 
představuje pravděpodobnou úroveň terénu 
v době výstavby nejstaršího křídla zámku 
v poslední třetině 16. století. Konstrukční 
zásyp (s. j. 1124) základového vkopu pro 
zdivo suterénů této renesanční novostavby 
byl převrstven sledem terénních dorovnávek 
(s. j. 1106, 1112–1115), vrcholících drenáž-
ní pískovou vrstvou (s. j. 1105). Tato mohla 
tvořit podklad původního dláždění (s. j. 1104?) 
nádvoří zámku, později v souvislosti s na-
vyšováním terénu odstraněného. Svrchní část 

stratigrafie byla narušena recentním výko-
pem (s. j. 1500; zásyp s. j. 1103, 1107) 
souvisejícím se sanací obvodového zdiva, 
stratigrafickou sekvenci uzavírá stávající 
dlažba z žulových kostek (s. j. 1100) v pís-
kovém loži (s. j. 1101).

Důležité zjištění přinesla nálezová situ-
ace v sondě S2 (obr. 6–8), situované v cen-
trální části nádvoří zámku. V rámci sondy 
byl zachycen pozůstatek dvojice suterénů 
zděných z lomového kamene a zaklenutých 
valenou klenbou, rovněž z kamene (s. j. 2901, 
2903, 2905). Zvrstvený nadklenební zásyp 
(s. j. 2119, 2121, 2124, 2125) obsahoval 
několik málo keramických fragmentů, všech-
ny však náleží vrcholně středověké kerami-
ce 14.–15. století. Do povrchu nadkleneb-
ních zásypů bylo dodatečně založeno zákla-
dové zdivo v podobě jednoduchého vyná-
šecího pasu (s. j. 2900, 2902), jež mohlo, 
ale také nemuselo chronologicky a fukčně 
souviset s existencí zděných suterénů. Po 
funkčním zániku suterénů došlo k proraže-
ní vrcholů kleneb a zasypání suterénních 
prostor zeminou a říčními valouny (s. j. 2110, 
2126); nepočetný keramický materiál včet-

Obr. 7. Brantice, zámek. Sonda S2, profily P6, P7

0 2 m
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ně fragmentů glazovaných komorových 
kachlů umožňuje tuto aktivitu rámcově vlo-
žit do průběhu 17. století. Po zasypání skle-
pů a snesení nadzemních zdiv byl terén 
nivelizován prostřednictvím souvrství štěr-
kopískových a hlinitopísčitých dorovnávek 
(s. j. 2127, 2108), na jejichž povrchu byla 
položena valounová dlažba (s. j. 2104), sta-
bilizující dlouhodobě povrch zámeckého 
nádvoří (17.–1. pol. 20. století). Svrchní část 
stratigrafie souvisí s recentními úpravami 
prostoru (zatravněná plocha v centrální čás-
ti nádvoří). 

Dílčí archeologická zjištění byla učiněna 
rovněž v interiéru nepodsklepeného severní-
ho zámeckého křídla, vybudovaného patrně 
v druhé polovině 17. století (obr. 2). V rám-
ci souběžně probíhající operativní dokumen-
tace nadzemních zděných konstrukcí zde byly 
archeologicky zdokumentovány stávající 
výkopy omezené hloubky (označeny jako 
sondy S3–S10), realizované stavebníkem již 
před zahájením archeologického výzkumu. 
Pravděpodobně v průběhu první poloviny 18. 

století došlo ke změnám vnitřní dispozice 
severního křídla zámku, spojeným s vybu-
dováním vnitřních příček a novým zaklenu-
tím. V rámci těchto stavebních úprav (pří-
padně později v 19.–20. století) byla ve 
východní části objektu původní podlaha 
z cihlových dlaždic převrstvena dorovnáv-
kovým souvrstvím, obsahujícím keramické 
nálezy včetně fragmentů glazovaných komo-
rových kachlů, datovatelných do průběhu 17. 
století (obr. 9). Součástí těchto patrně rede-
ponovaných starších uloženin byly rovněž 
dvě mince z let 1624 a 16719. 

Rozsahem omezený archeologický vý-
zkum byl realizován v souběhu s komplex-
ní operativní dokumentací nadzemních zdiv 
všech tří křídel zámku. Po vyhodnocení 
operativního průzkumu a konfrontaci jeho 
výsledků s poznatky získanými archeolo-
gickým výzkumem bude možné postihnout 
základní vývojové tendence objektu. V této 
fázi zpracování lze předběžně konstatovat 
komplikovanější stavební vývoj objektu 
oproti závěrům učiněným v rámci nedestruk-

Obr. 8. Brantice, zámek. Sonda S2, profily P9, P10

0 2 m
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Obr. 9. Brantice, zámek. Keramika vrcholněstředověké produkce (14.‒15. století): a‒j; fragmenty ko-
morových kachlů s glazurou (přelom 16./17. století): k‒o

a

c d e

f g h i j

k l m

n o

b

0 5 cm
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tivního stavebně historického průzkumu10. 
Důležité zjištění pak představuje existence 
zděných suterénů v centrální partii nádvoří, 
jež mohou souviset s původním objektem 
tvrze, předcházejícím výstavbě zámku. 
Oproti v literatuře tradovanému (konkrétně 

však nepodloženému11) názoru o translaci 
panského sídla v pokročilém 16. století do 
nové polohy lze na základě těchto nových 
zjištění uvažovat o možné prostorové kon-
tinuitě panského sídla od středověku po 
současnost. 
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František Kolář, Pavla Skalická

RATOWNiCZe BADANiA ARCheOLOGiCZNe NA ZAMKU  
W BRANTiCACh, POWiAT BRUNTALSKi

(Streszczenie)

Ratownicze badania archeologiczne na zamku 
w Branticach zostały przeprowadzone przez Dział 
Archeologiczny Narodowego instytutu Konser-
wacji Zabytków w Ostrawie we wrześniu 2011 
roku i były związane z kompleksową odbudową 
zamku, stojącego w miejscu pierwotnej średnio-
wiecznej warowni (ryc. 1). 

W przypadku zamku chodziło pierwotnie 
o prostą, jednopiętrową, dwutraktową budowlę 
z lat siedemdziesiątych XVi wieku, otoczoną fosą 
zasilaną wodą z kanału młyńskiego. W XVii 
wieku rozbudowano zamek o dalsze dwa skrzydła 
oraz wieżę z klatką schodową. W efekcie powsta-
ła trójskrzydłowa, jednopiętrowa budowla z we-
wnętrznym dziedzińcem, otoczona fosą, podlega-
jąca w wiekach XViii i XiX dalszym przekształ-
ceniom budowlanym (ryc. 3, 4).

Poprzedzając właściwą odbudowę obiektu, 
wykonano na dziedzińcu dziedzińca dwa sondaże 
(S1, S2), mające uchwycić stratygrafię stanowiska 

(ryc. 2, 5–8). Ważną wskazówką jest obecność 
murowanych piwnic w centralnej części dziedziń-
ca, które mogą być związane z pierwotną warow-
nią, poprzedzającą zbudowanie zamku (ryc. 6–8). 
Przeprowadzono również częściowe archeologicz-
ne rozpoznanie w niepodpiwniczonym północnym 
skrzydle zamku, zbudowanego zapewne w drugiej 
połowie XVii wieku (ryc. 2). Prawdopodobnie 
w pierwszej połowie XViii stulecia doszło do 
zmiany wewnętrznego układu północnego skrzy-
dła zamku, związanej z wybudowaniem wewnętrz-
nych ścian działowych i nowym przesklepieniem. 
W ramach podobnych robót budowlanych (za-
pewne później w wiekach XiX–XX) we wschod-
niej części obiektu pierwotna podłoga z płytek 
ceglanych została przykryta warstwą wyrównaw-
czą zawierającą materiał ceramiczny z fragmen-
tami glazurowanych kafli komorowych, datowa-
nych na wiek XVii (ryc. 9). Znaleziono tam 
również dwie monety z lat 1624 i 1671. 

František Kolář, Pavla Skalická

ARChäOLOGiSChe NOTGRABUNGeN AUF DeM SChLOSS iN BRANTiCe, 
BeZiRK BRUNTÁL

(Zusammenfassung)

Archäologische Notgrabungen in Brantice 
wurden durch die Archäologische Abteilung des 
Nationalen Denkmalpflegeinstituts in Ostrava im 
Laufe des Monats Septembers 2011 durchgeführt. 
Sie wurden durch eine vollständige Wiederher-
stellung des Schlossobjektes veranlasst, das an 
der Stelle einer mittelalterlichen Festung gestan-
den hatte (Abb. 1). 

Bei dem Schloss handelte es sich um einen 
schlichten zweigeschossigen Bau mit zwei Trak-
ten aus den 70er Jahren des 16. Jh., den ein von 

einem Mühlbach versorgter Wassergraben umge-
ben hatte. im Laufe des 17. Jh. wurde das Schloss 
mit zwei Flügeln und einem Treppenhausturm 
erweitert. Das ergebnis war ein dreiflügeliger 
zweigeschossiger Bau mit einem innenhof, von 
einem Wassergraben umgeben, der im Laufe des 
18. und 19. Jh. teilweise weiter umgebaut wurde 
(Abb. 3, 4).

Der eigentlichen Wiederherstellung des Ob-
jekts gingen im ehrenhof zwei mit hand ausge-
führte Sondagegrabungen voran (S1, S2), mit 
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denen die grundsätzliche Schichtenfolge des Fund-
platzes erkannt werden sollte (Abb. 2, 5–8). eine 
wichtige erkenntnis stellt das Vorhandensein von 
gemauerten Kellerräumen im zentralen Teil des 
hofes, die mit einem ursprünglichen, dem Aufbau 
des Schlosses vorangehenden Objekt der Festung 
zusammenhängen konnte (Abb. 6–8). eine archäo-
logische erkennung wurde auch teilweise im nicht 
unterkellerten innenraum des nördlichen, wohl in 
der zweiten hälfte des 18. Jh. erbauten Flügels 
des Schlosses durchgeführt (Abb. 2). Wahrschein-
lich im Laufe der 1. hälfte des 18. Jh. kam es 

zu einer Veränderung der inneren Gliederung des 
nördlichen Flügels des Schlosses, die mit der 
errichtung der inneren Trennwände und des neu-
en Gewölbes verbunden war. im Bereich solcher 
Baueinrichtungen (wohl später im 19.–20. Jh.) 
wurde der ursprüngliche Fußboden aus Ziegel-
platten mit einer Ausgleichsschicht überlagert, die 
keramische Funde samt den glasierten Topfka-
cheln, ins 17. Jh. datiert, enthielt (Abb. 9). Diesen 
wohl verlagerten älteren Ablagerungen waren auch 
zwei Münzen aus den Jahren 1624 und 1671 
gleichzeitig. 
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Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz

BADANiA RATOWNiCZe NA STANOWiSKU 1 
W KOZŁOWie, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Stanowisko 1 w Kozłowie zostało wpi-
sane do rejestru zabytków województwa 
katowickiego (obecnie śląskiego) 17 paź-
dziernika 1969 roku. Określono je wówczas 
jako grodzisko z przełomu wczesnego i póź-
nego średniowiecza1. Ustalenia dotyczące 
datowania stanowiska uległy jednak weryfi-
kacji w trakcie badań w roku 19942. Natra-
fiono wówczas na relikty piętnasto- i szes-
nastowiecznych konstrukcji mieszkalnych 
oraz warstwę kulturową, którą łączono 

z funkcjonowaniem czternastowiecznej wie-
ży mieszkalnej.

Stanowisko znajduje się w północno-za-
chodniej części wsi, w odległości około 400 
metrów na zachód od kościoła (ryc. 1). Jest 
położone na stosunkowo niewielkim, sztucz-
nie usypanym wzniesieniu, wśród częściowo 
podmokłych łąk. Górny poziom stożka znaj-
duje się obecnie na wysokości ok. 2,5 m 
powyżej poziomu otoczenia. Wzniesienie 
ma formę spłaszczonego owalu o wymia-

Ryc. 1. Kozłów. Lokalizacja stanowiska 1. Skala 1 : 25 000
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rach ok. 35 × 50 m. W części południowo-
-zachodniej stożek został częściowo znisz-
czony. Niestety brak jakichkolwiek wiado-
mości o przyczynach i czasie tego wy- 
darzenia.

Pierwotnie od strony wschodniej do stoż-
ka przylegało niższe wzniesienie, w formie 
czworoboku, o wymiarach 17 × 11 m, które 
zostało jednak zniwelowane w trakcie prac 
związanych z budową gazociągu Gliwice–
Szobiszowice–Rudziniec w 1993 roku.

Stożek usytuowany jest w widłach dwóch 
cieków wodnych – od południa i wschodu 
jest to Kozłówka, a od północy niewielki, 
bezimienny strumień. Od strony zachodniej 
wyniesienie dodatkowo otaczał mokry rów-
-fosa, zasilany wodą z Kozłówki, oraz wo-
dami gruntowymi. Cały teren miał więc 
w przeszłości niewątpliwe walory obronne.

Od 4 do 16 października 2010 roku na 
stanowisku 1 w Kozłowie przeprowadzo-

no ratownicze badania, które miały przy-
czynić się do dokładniejszego rozpoznania 
układu przestrzennego odsłoniętych wcze-
śniej założeń dworskich oraz piętnasto-
wiecznego dworu w typie wieżowym3. 
Wykonano również ponowne pomiary 
geodezyjne stanowiska oraz nowy plan 
warstwicowy.

Przed przystąpieniem do prac archeolo-
gicznych wykonano badania nieinwazyjne. 
Badania geomagnetyczne miały ustalić 
ewentualny zasięg obiektów na stanowisku4. 
Założono trzy wykopy sondażowe o łącznej 
powierzchni ok. 0,4 ara, w celu ujawnienia 
nawarstwień kulturowych w centralnej i za-
chodniej części obiektu. Dla potrzeb doku-
mentacyjnych kontynuowano numerację 
wykopów z badań w 1994 roku, rozpoczy-
nając od numeru 3. Wykop 3 miał wymia-
ry 5 × 4 m, wykop 4 – 5 × 3,5 m, a wykop 
5 – 3 × 1 m (ryc. 2).

Ryc. 2. Kozłów, stanowisko 1. Rozmieszczenie wykopów
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W trakcie prac wykopaliskowych natra-
fiono na kilkadziesiąt jednostek stratygra-
ficznych, które wiązać można z czterema 
fazami osadnictwa na stanowisku.

Faza I 
Najstarsze ślady, odpowiadające chrono-

logicznie powstaniu stanowiska, odkryto 
w trakcie eksploracji wykopów 3, 4 i 5 (226, 
85‒227,47 m n.p.m.). Wiązać je można 
z warstwą tzw. humusu pierwotnego ozna-
czonego jako jednostka statygraficzna 55 
(ryc. 3, 4). Warstwa ta zachowała się jedy-

nie w wykopie 3, gdyż w wykopach 4 i 5 
uległa w całości zniszczeniu podczas póź-
niejszej niwelacji terenu (zachował się tyl-
ko jej spąg). W trakcie eksploracji j.s. 55 
natrafiono na kilkadziesiąt fragmentów ce-
ramiki naczyniowej oraz fragmenty żelaznej 
ostrogi z XiV wieku. Obecność materiału 
zabytkowego trudno jednak uznać za prze-
jaw ustabilizowanego osadnictwa.

W wieku XiV teren ten wybrano na lo-
kalizację bliżej nieokreślonego obiektu. 
Świadczy o tym intencjonalne podwyższe-
nie terenu widoczne w wykopach w posta-

Ryc. 3. Kozłów, stanowisko 1. Wykop 3, profil południowy. Legenda: (1) humus; (3) ilasty piasek 
z dużą ilością jasnobrązowej próchnicy; (4) zarys obiektu – styk; (5) piasek nasycony jasnobrunatną 
próchnicą z dużą ilością fragmentów cegieł, kamieni oraz drobnych grudek zaprawy wapiennej; (6) 
konstrukcja ceglano-kamienna; (9) gruz, fragmenty przepalonej gliny; (11) piasek nasycony spalenizną 
– relikt podłogi; (13) grudki przepalonej gliny – relikt ścianki; (14) gliniana ściana; (17) piasek nasy-
cony szarą próchnicą z dodatkiem miału ceglanego; (18) ciemnożółta, zbita glina, miejscami z dodatkiem 
miału ceglanego; (18A) ciemnożółta, zbita glina, miejscami z dodatkiem miału ceglanego, warstwowa-
na piaskiem barwy żółtopomarańczowej; (20) ciemnożółty, ilasty piasek z dodatkiem miału ceglanego; 
(22) piasek nasycony ciemnoszarą próchnicą z dużymi grudkami przepalonej gliny, miejscami warstwo-
wany piaskiem z dodatkiem jasnoszarej próchnicy; (22A) piasek nasycony ciemnoszarą próchnicą z bar-
dzo dużą ilością grudek przepalonej gliny, miejscami warstwowany piaskiem z dodatkiem jasnoszarej 
próchnicy; (22B) piasek nasycony ciemnoszarą próchnicą z dużą ilością grudek przepalonej gliny, miej-
scami warstwowany piaskiem z dodatkiem jasnoszarej próchnicy; (26A) piasek z domieszką szarej 
próchnicy; (29) piasek nasycony szarą próchnicą z wtrętami brunatnej próchnicy i żółto-szarego piasku 
– wkop; (30) piasek nasycony spalenizną – relikt podłogi (?); (32) piasek nasycony szarą próchnicą 
z dodatkiem węgli drzewnych i grudek przepalonej gliny; (48) żółty, ilasty piasek; (49) piasek nasy-
cony ciemnoszarą próchnicą; (55) piasek nasycony ciemnoszarą próchnicą; (59) pomarańczowożółta 

glina – calec
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Ryc. 4. Kozłów, stanowisko 1. Wykop 4, profil S. Legenda: (1) humus; (3) ilasty piasek z dużą ilością 
jasnobrązowej próchnicy; (7) piasek nasycony jasnoszarą próchnicą; (9) gruz, fragmenty przepalonej 
gliny; (11) piasek nasycony spalenizną – relikt podłogi; (13) grudki przepalonej gliny – relikt ścianki; 
(14) gliniana ściana; (18) ciemnożółta, zbita glina, miejscami z dodatkiem miału ceglanego; (22) piasek 
nasycony ciemnoszarą próchnicą z dużymi grudkami przepalonej gliny, miejscami warstwowany piaskiem 
z dodatkiem jasnoszarej próchnicy; (26A) piasek z domieszką szarej próchnicy; (35) żółta, zbita glina; 
(36) piasek nasycony szarą próchnicą; (48) żółty, ilasty piasek; (55) piasek nasycony ciemnoszarą 
próchnicą; (59) pomarańczowożółta glina – calec; (34) relikt konstrukcji – styk: (46) zwęglone drewno; 
(47A) piasek nasycony jasnoszarą próchnicą; (47B) piasek nasycony jasnoszarą próchnicą z dodatkiem 
grudek polepy; (67) relikty obiektu – piwniczki (?): (42) piasek nasycony szarobrunatną próchnicą 
z dodatkiem węgli drzewnych; (44) piasek z dodatkiem szarej próchnicy oraz grudek przepalonej gliny; 

(45) piasek nasycony ciemnobrunatną próchnicą – zbutwiałe drewno

ci j.s. 48 oraz j.s. 54 (ryc. 3, 4). Wydaje 
się, iż wykorzystano do tego materiał z li-
niowego przekopu, ograniczającego obecnie 
stanowisko od strony zachodniej. Prawdo-
podobne podwyższenie terenu o ok. 30–
40 cm wiązało się również z wykopaniem 
fosy. Przygotowany teren wykorzystano 
zapewne pod budowę bliżej nieokreślonego 
założenia, najprawdopodobniej mieszkalne-
go, którego nikłe relikty zauważono jedynie 
w części północnej wykopu 3, (j.s. 26, ryc. 
5). Należy jednak zaznaczyć, iż w trakcie 
eksploracji tego poziomu nie natrafiono na 
żadne pozostałości dawnej konstrukcji. Nie-
mniej jednak istnienie obiektu mieszkalne-
go wydaje się bardzo prawdopodobne, hi-
potezę potwierdzają: odkryty materiał za-

bytkowy oraz staranne przygotowanie 
terenu (podwyższenie, otoczenie rowem). 
Tego typu zabiegi wiązały się zwykle z bu-
dową konkretnego założenia np. wieży 
mieszkalnej. Być może inwestycja ta zosta-
ła rozpoczęta i z bliżej nieznanych powodów 
nieukończona. Wydaje się, iż rozstrzygnię-
cie tej kwestii jest możliwe tylko na pod-
stawie dalszych badań wykopaliskowych.

Faza II
U schyłku XV, a bardziej prawdopo-

dobne, że w pierwszych dziesięcioleciach 
XVi wieku badany teren zostaje ponownie 
obrany na miejsce budowy założenia miesz-
kalnego. Obszar oczyszczono i zniwelowa-
no. Być może usunięto wtedy pozostałości 
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Ryc. 5. Kozłów, stanowisko 1. Wykop 3, rzut X. Legenda: (4) zarys obiektu – styk; (5) piasek nasy-
cony jasnobrunatną próchnicą z dużą ilością fragmentów cegieł, kamieni oraz drobnych grudek zapra-
wy wapiennej; (6) konstrukcja ceglano-kamienna; (14) gliniana ściana; (22A) piasek nasycony ciem-
noszarą próchnicą z bardzo dużą ilością grudek przepalonej gliny, miejscami warstwowany piaskiem 
z dodatkiem jasnoszarej próchnicy; (26) piasek nasycony szarą próchnicą; (26A) piasek z domieszką 
szarej próchnicy; (29) piasek nasycony szarą próchnicą z wtrętami brunatnej próchnicy i żółto-szarego 
piasku – wkop; (27) konstrukcja kamienna związana z j.s. 14; (32) piasek nasycony szarą próchnicą 
z dodatkiem węgli drzewnych i grudek przepalonej gliny; (39) ilasty piasek nasycony szarą próchnicą 

z dużą ilością węgli drzewnych i grudek polepy; (40) piasek z domieszką jasnoszarej próchnicy

starszych, czternastowiecznych konstrukcji.
Relikt niwelacji poprzedzających budowę 

stanowiła j.s. 26A (226,95–227,54 m n.p.m.), 
miejscami dochodząca do humusu pierwot-
nego (ryc. 3). Można z nią wiązać również 
linearny obiekt j.s. 40, stanowiący pozosta-
łość po bliżej nieokreślonej konstrukcji 
ściany lub fundamentu (ryc. 6). Przygoto-
wany teren pokryto częściowo również war-
stwą piasku (j.s. 25).

Relikty założenia mieszkalnego – dworu, 
powstałego na pagórku na przełomie wieków 
XV i XVi zostały zarejestrowane we wszyst-
kich wykopach. Z badanym obiektem zwią-
zane są następujące poziomy – j.s. 17, 22, 
22A, 30 (227,21–227,94 m n.p.m., ryc. 3, 

4). Niestety w wielu miejscach zostały one 
zniszczone lub naruszone przez późniejsze 
działania (szczególnie w wykopie 3). Na 
obecnym etapie badań można stwierdzić, iż 
dwór zbudowano przede wszystkim z drew-
na, choć duża liczba grudek polepy w za-
walisku wskazuje, iż wykorzystano również 
glinę. Pierwotne wymiary całości założenia 
są trudne do ustalenia. Zestawiając układ 
nawarstwień w wykopach z tym, na jaki 
natrafiono w 1994 r., należy stwierdzić, iż 
długość dworu nie była zapewne mniejsza 
niż 12 m. Ustalenie szerokości wymagało-
by przeprowadzenia dodatkowych badań 
w południowej części stożka. Budynek 
prawdopodobnie miał drewnianą podłogę, 
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lonego drewna wskazywać mogą na zasto-
sowanie szachulca. Przeprowadzenie dalszych 
badań wykopaliskowych pozwoli być może 
na wyjaśnienie tej kwestii.

Całą konstrukcję oparto na fundamencie 
z większych kamieni eratycznych. Glinianą 
powierzchnię ściany dodatkowo obielono, 
a w niektórych partiach pokryto malaturą, 
której delikatne ślady zachowały się na nie-
których fragmentach polepy. Dwór miał 
drewnianą podłogę, której relikt stanowi 
j.s. 11 (ryc. 3, 4).

W trakcie prac poczyniono również ob-
serwacje dotyczące rozplanowania i rozmia-
rów całego dworu. Na pozostałości (gruzo-
wisko) dworu natrafiono na całej powierzch-
ni wykopów 3, 4 i części 5. Podobnie jak 
w przypadku starszego dworu, zestawiono 
układ nawarstwień w wykopach z tym, na 
jaki natrafiono w sondażach z 1994 roku. 
W wykopie 5 natrafiono na relikty zachodniej 
ściany obiektu, a w wykopie 1 z roku 1994 
dostrzeżono skraj wschodniej części dworu 
– wydaje się więc, iż długość dworu nie 
mogła być mniejsza niż 14,5 m (ryc. 6)7. 
Ustalenie szerokości wymagałoby przepro-
wadzenia dodatkowych badań w południowej 
części stożka8. Z dużą dozą prawdopodobień-
stwa można stwierdzić, że przebadany w la-
tach 1994 i 2010 fragment dworu stanowi 
jego część frontową, o czym świadczyć mogą 
relikty drzwi, na które natrafiono w wyko-
pach 1 i 3. Wnętrze odkrytej części dworu 
było przypuszczalnie podzielone w partii 
frontowej na trzy pomieszczenia. Wskazują 
na to relikty ścian działowych oznaczone jako 
j.s. 13 i 14 (ryc. 3, 4). Na uwagę zasługuje 
spora liczba zabytków metalowych związa-
nych z funkcjonowaniem dworu, tj. m.in. trzy 
topory, łopata i odważnik, które odkryto we 
wschodniej części dworu, w pomieszczeniu 
wydzielonym ścianą j.s. 13. Znaleziska te 
wskazywać mogą na gospodarczą funkcję tej 
partii dworu.

W dworze istniał niewątpliwie piec, na 
co wskazują liczne fragmenty kafli odkryte 
w głównej mierze w j.s. 9. Niestety nie 
udało się ustalić miejsca jego posadowienia. 

z którą wiązać można warstwę spalenizny 
odkrytą w wykopie 3 i oznaczoną jako 
j.s. 30. Trudno jednak ostatecznie o tym 
przesądzić, gdyż warstwa ta równie dobrze 
mogła stanowić relikt zawalonej, spalonej 
ściany. W dworze znajdował się piec, 
o czym świadczą fragmenty kafli, odkryte 
w trakcie eksploracji j.s. 22 i 22A.

Z dworem związane są również obiekty 
oznaczone jako j.s. 50, 51, 52, 53 oraz 67. 
ilość materiału zabytkowego, odkrytego 
w części tych obiektów, wskazuje, że były 
to śmietniki. Na uwagę zasługuje obiekt 
j.s. 67, interpretowany jako relikt piwnicz-
ki o ścianach wyłożonych drewnem, opar-
tych na drewnianym słupie j.s. 34 (ryc. 4).

Dwór nie funkcjonował długo. Zapewne 
w jeszcze w pierwszej połowie XVi w. uległ 
zniszczeniu – pożarowi (?). Na takie dato-
wanie wskazywałaby moneta odkryta pod-
czas zasypywania wykopu 3 – srebrny pół-
grosz koronny Aleksandra Jagiellończyka 
(1501‒1506)5.

 
Faza III
Na zgliszczach dworu z przełomu wie-

ków XV i XVi jeszcze w XVi wieku wy-
budowano nowy budynek mieszkalny. Teren 
pod nowy dwór został uprzątnięty i częścio-
wo nadsypany, czego relikt stanowią j.s. 18 
i 20 (227,76–227,95 m n.p.m.).

Pozostałości dworu (w postaci gruzowi-
ska) zostały zarejestrowane we wszystkich 
wykopach. Związane z nim są jednostki 
stratygraficzne 9,11, 13‒14, 27, 29 (227, 
49–228,62 m n.p.m.).

Drewniany obiekt mógł być wzniesiony 
w konstrukcji szachulcowej lub zrębowej, 
oblepionej dodatkowo warstwą 6‒10 cm gli-
ny ze słomą. Na zastosowanie zrębu wska-
zywać może jego powszechność w tradycji 
budownictwa śląskiego6. Pojedyncze odciski, 
jakie zachowały się na fragmentach przepa-
lonej gliny odkrytych w gruzowisku dworu 
nie dają obecnie ostatecznej odpowiedzi co 
do zastosowania tej konstrukcji (j.s. 9). Na-
tomiast mnogość kawałków polepy oraz 
niewielka liczba zachowanych resztek spa-
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Drewniany dwór strawił pożar w XVi 
wieku, a być może w pierwszych dziesię-
cioleciach XVii wieku. Wydaje się, iż na-
stąpiło to nagle, o czym świadczyć może 
pozostawiony w dworze spory zestaw na-
rzędzi. Na jego zgliszczach nie wzniesiono 
jednak kolejnej budowli. Nowy dwór, praw-
dopodobnie murowany, powstał na zachód 
od kopca.

Faza IV
W wiekach XViii–XiX na kopcu posa-

dowiono trudną do zinterpretowania budow-

lę, której ślad stanowi kamienna konstruk-
cja (j.s. 4–6) będąca podstawą tego założe-
nia (228,47–228,98 m n.p.m.). Wstępnie 
można ją interpretować jako wieżę obser-
wacyjną. 

W trakcie badań archeologicznych na 
stanowisku 1 w Kozłowie natrafiono na 
4738 fragmentów ceramiki naczyniowej oraz 
1782 fragmentów kafli piecowych. Materiał 
ten jest zróżnicowany zarówno pod wzglę-
dem technologicznym, jak i chronologicz-
nym. Reprezentuje okres od XiV wieku 
(powstanie stanowiska) po wieki XViii–
XiX, kiedy teren ten wykorzystywano jako 
składowisko śmieci. Fragmenty naczyń od-
kryte w j.s. 26 i j.s. 55 mają cechy naczyń 
późnośredniowiecznych (XiV wiek)9. ich 
cechą przewodnią jest redukcyjny wypał 
nadający czerepom i przełamom jednolite 
barwy: szare, stalowoszare i czarne. Naczy-
nia te wykonano na kole, z gliny schudzo-
nej znaczną domieszką wyselekcjonowane-
go piasku, czasem z pojedynczymi ziarnami 
tłucznia, zapewne w większości technikami 
ślizgowymi, a następnie obtoczono aż do 
dna, czego świadectwem są słabiej lub moc-
niej profilowane wklęsło-wypukłe ciągi, 
widoczne po wewnętrznej stronie ułamków. 
Pojedyncze fragmenty przydenne świadczą 
o tym, iż dna tych naczyń były płaskie 
(ryc. 7g). W trakcie formowania osadzano 
je zwykle na podsypce z popiołu, a w spo-
radycznych przypadkach odcinano od pod-
kładki koła. Niektóre naczynia, których 
fragmenty odkryto w tych warstwach, wy-
palono w atmosferze utleniającej.

Silne rozdrobnienie materiału uniemoż-
liwia zbadanie cech taksonomicznych na-
czyń. Większość brzegów garnków jest 
profilowana, zarówno od wewnątrz, jak i od 
zewnątrz listwy plastycznej zaopatrzonej 
w okap (ryc. 7b, f, h, i). Ornamentyka na-
czyń ogranicza się w większości do pozio-
mych, łagodnie profilowanych rowków, przy 
czym jedynie ok. 10% fragmentów miało 
zdobienia (ryc. 7c, d, i). Tylko pojedyncze 
ułamki zdobił ornament wykonany stempel-
kiem (ryc. 7a).

Ryc. 6. Kozłów, stanowisko 1. Rekonstrukcja za-
sięgu dworu nowożytnego z fazy ii
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Ryc. 7. Kozłów, stanowisko 1. Ceramika naczyniowa i kafle piecowe: a–d – j.s. 26; h–i – j.s. 55; 
Fragment osełki: e – j.s. 26

W czasie eksploracji j.s. 17, 22, 22A 
a także 26A, 35, 36 oraz obiektów ozna-
czonych jako j.s. 51‒53, związanych z funk-
cjonowaniem dworu z przełomu wieków XV 
i XVi, natrafiono na fragmenty naczyń o ce-
chach późnośredniowiecznych, a także no-
wożytnych. Większość z nich charaktery-
zuje się jednolitym, klarownym wypałem 
utleniającym, nadającym ściankom różne 
odcienie barwy kremowej i ceglastej. Na-
leży jednak zaznaczyć, iż wiele fragmentów 
ma wtórne przebarwienia powstałe zarówno 
w trakcie ich użytkowania, jak i w okresie 
podepozycyjnym. Część naczyń, ok. 20‒25% 
wypalono w atmosferze redukcyjnej lub 
czerniono. Powierzchnie tej grupy naczyń 
dodatkowo zdobiono wyświeconymi pasami.

Technologia wyrobu ceramiki tej grupy 
była zróżnicowana. Wystąpiły tu bowiem 
naczynia, których technika wykonania na-

wiązuje do naczyń późnośredniowiecznych. 
Wykonano je więc na kole, w większości 
zapewne technikami ślizgowymi, z gliny 
schudzonej piaskiem, nie zawsze wyselek-
cjonowanym. Cześć naczyń zrobiono jednak 
z gliny z domieszką znacznie drobniejszego 
piasku. Charakteryzują je zwykle mniejsza 
grubość ścianek i delikatne wklęsło-wypu-
kłe fałdy po silnym obtaczaniu, przy czym 
zapewne niektóre wykonano techniką tocze-
nia. Wydaje się, że różnice w technice wy-
konania naczyń wynikają z przeznaczenia 
poszczególnych egzemplarzy i z tradycyj-
nego podziału na ceramikę stołową i ku-
chenną.

W grupie naczyń podstawową formę 
stanowiły garnki, niekiedy z uchem, oraz 
dzbany. Miały one wylewy o kształcie 
spłaszczonej, soczewkowatej i zaokrąglonej 
kolby, czasem zaopatrzonej w rachityczny 
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okap (ryc. 8a‒d). Wysokość garnków do-
chodziła do ok. 50 cm, a średnica wylewu 
do ok. 30 cm. W materiałach ceramicznych 
pochodzących z omawianych jednostek stra-
tygraficznych wystąpiły również fragmenty 
głębokich mis, talerzy oraz patelni, głównie 
w postaci uchwytów, den i stożkowatych 
nóżek (ryc. 8f‒g). Ornamentyka naczyń była 
prosta, nierzadko zredukowana do płytkich, 
poziomych żłobków (ryc. 8a, b, d). Część 
fragmentów ma ślady polewy o barwach 
ciemnoczerwonej, zielonej oraz miodowej.

W omawianych nawarstwieniach natra-
fiono również na fragmenty kafli garnko-
wych i płytowych. Powierzchnie większości 
kafli miały glazurę barwy miodowej lub 
zielonej. Na uwagę zasługuje różnorodność 
przedstawień zdobiących lica kafli. Część 
ozdobiono wypukłym ornamentem roślin-
nym, zwykle w postaci prostych rozet, choć 
czasem rozbudowanych do bardziej skom-
plikowanych form (ryc. 8e). inne reprezen-
tują nurt ornamentyki antropomorficznej, 
m.in. przedstawienie rycerza w hełmie tur-
niejowym z klejnotem (ryc. 8i) czy postacie 
w strojach (ryc. 8h). W większości można 
je wiązać ze stylistyką renesansu.

Naczynia odkryte w gruzowisku dworu 
z XVi wieku (j.s. 9, 11) wykonano przede 
wszystkim z masy garncarskiej z domiesz-
ką drobnoziarnistą lub częściej pylistą, na 
kole, technikami ślizgową oraz toczenia. 
Dna większości naczyń są płaskie i noszą 
ślady odcinania drutem. Mniejszy odsetek 
stanowią wyroby wykonane z gliny z do-
mieszką piasku w technologii zbliżonej do 
wzorców średniowiecznych. informacji 
o formach naczyń dostarczają w głównym 
stopniu fragmenty brzegów. Garnki miały 
zwykle kolbowate, zaokrąglone brzegi 
(ryc. 9a–d). Wśród nich na uwagę zasługu-
ją egzemplarze szerokootworowe, z uchem 
lub bez. Część naczyń miała silnie wychy-
lone brzegi oraz poziomą, ostro profilowa-
ną listwę pod krawędzią, stanowiącą tzw. 
pseudookap (ryc. 9d). Brzegi takie towa-
rzyszyły zwykle zarówno garnkom, jak też 
dzbanom10. W badanym materiale natrafio-

no na fragmenty dzbanów, mis-makutr, kub-
ków, patelni i talerzy (ryc. 9f) ‒ były to 
zarówno naczynia kuchenne, jak i stołowe. 
Ornamentyka w większości przypadków 
ograniczała się do poziomych, pojedynczych 
linii rytych, lokalizowanych w górnych par-
tiach naczyń (ryc. 9a, b). Część wyrobów 
zdobiono listwami plastycznymi (ryc. 9e). 
Powierzchnie wielu fragmentów pokrywały 
polewy w różnych odcieniach zieleni, żółci, 
pomarańczu i jasnego brązu. Należy jednak 
zaznaczyć, iż często są one uszkodzone 
termicznie i barwa szkliwa jest trudna do 
ustalenia. Na zachowanych talerzach widać 
ślady malatury (ryc. 9f).

W omawianych nawarstwieniach znale-
ziono kafle piecowe. Powierzchnie wielu 
z nich pokrywała ciemnozielona polewa. 
Zdobiły je wypukłe ornamenty roślinne lub 
guzowe (ryc. 9g‒h). Na uwagę zasługują 
również odkryte na licach niektórych kafli 
wypukłe napisy. ich znaczenie jest jednak 
trudne do ustalenia. W warstwie j.s. 1 i j.s. 3 
natrafiono na kilkaset fragmentów kafli pie-
cowych, które datować można na wieki 
XViii–XiX. Zabytki te pochodzą zapewne 
z jednego pieca, o czym świadczy barwa 
(ciemnobrązowa polewa) oraz powtarzający 
się motyw ornamentacyjny w postaci ptaka 
z rozłożonymi skrzydłami. Wydaje się, iż 
ich obecność na stanowisku wiązać można 
ze śmietnikowym charakterem tego terenu 
już od XViii wieku.

Podczas badań znaleziono 445 przedmio-
tów metalowych związanych z funkcjono-
waniem na stanowisku różnoczasowych 
obiektów mieszkalnych. Wszystkie są silnie 
skorodowane, względnie spatynowane.

W najniższych poziomach osadniczych, 
oprócz pojedynczych przedmiotów o trudnej 
do ustalenia funkcji, odkryto fragmenty 
ostrogi (j.s. 55), którą ze względu na formę 
i stożkowate ukształtowanie bodźca datować 
należy na przełom wieków Xiii i XiV. Okaz 
ten jest mocno skorodowany, lecz pod kątem 
ukształtowania kabłąka najbardziej odpowia-
da typowi ii, odmianie 5 wg typologii  
Zofii hilczerówny11.
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Ryc. 8. Kozłów, stanowisko 1. Ceramika naczyniowa i kafle piecowe: a–c – j.s. 22; d, h – j.s. 26A;  
e–g – j.s. 36; i – j.s. 35

0 3 cm
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Ryc. 9. Kozłów, stanowisko 1. Ceramika naczyniowa i kafle piecowe – j.s. 9

0 3 cm
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Ryc. 10. Kozłów, stanowisko 1. Przedmioty metalowe – j.s. 9

0 3 cm
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Z funkcjonowaniem dworu z przełomu 
wieków XV i XVi można wiązać drobne 
przedmioty użytkowe, m.in. wiertła, gwoź-
dzie. Na uwagę zasługuje również sporych 
rozmiarów żelazny pręt zwieńczony płytką 
z otworem, którego funkcja jest trudna do 
ustalenia. Pierwotnie mógł on stanowić ele-
ment jakiegoś urządzenia rolniczego. 
Z dworem związana jest również moneta 
odkryta w trakcie zasypywania wykopu 3. 
Moneta ta to srebrny półgrosz koronny Alek-
sandra Jagiellończyka (1501‒1506). 

Najbardziej okazałe przedmioty meta-
lowe odkryto w zasypisku dworu z XVi 
wieku (j.s. 9 i 11). Są to w większości 
relikty narzędzi używanych na co dzień 
w dworze. Wśród nich należy wymienić: 
trzy żeleźce siekier/toporów (ryc. 10a‒b), 

sztych łopaty, dwie różnych rozmiarów 
kopaczki (ryc. 10d), gracę, pazur do spulch-
niania, łańcuch, odważnik (ryc. 10e), oku-
cie wiadra. Podczas eksploracji wykopu  
3 natrafiono także na żelazne okucia drzwi 
dworu (ryc. 10a), które stanowią zapewne 
komplet z analogicznymi fragmentami od-
krytymi w wykopie 1/1994. Z drzwiami 
wiązać można także odkryty fragment klu-
cza oraz relikty zawiasów. Wiele przed-
miotów metalowych, jak gwoździe, żelazne 
zastrzały i okucia, związanych jest zapew-
ne z konstrukcją dworu.

Podczas eksploracji j.s. 9 odkryto rów-
nież drobne przedmioty z miedzianych, 
brązowych lub srebrnych blach. Stopień ich 
zachowania nie pozwala jednak nawet na 
wstępną identyfikację.
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Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz

ZÁChRANNÝ VÝZKUM NA LOKALiTĚ 1 V KOZŁOWĚ,  
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Resumé

V roce 2010 byl proběhl záchranný archeolo-
gický výzkum na lokalitě 1 v Kozłowě (obr. 1). 
Cílem výzkumu bylo prozkoumat prostorovou 
dispozici panského dvorce z 15. a 16. století a hrád-
ku ze 14. století, objevených během výzkumu v 
roce 1994. Plató kuželovitého pahorku se v sou-
časnosti nachází ve výšce kolem 2,5 m nad úrov-
ní okolního terénu. hrádek má tvar zploštělého 
oválu o rozměrech 50  × 35 m a jeho jihovýchod-
ní část je částečně zničena. Během výzkumu byly 
položeny 3 sondy, jejichž celková plocha činila 
cca 0,4 aru (obr. 2). Nejstarší fázi osídlení je tře-
ba bezesporu spojovat s obdobím vrcholného stře-
dověku. Přestože nebyly zaznamenány žádné tak-
to datované pozůstatky zástavby v podobě obytné 
věže, získané nálezy jednoznačně dokazují využí-
vání terénu již v této době. Patrně zde existovala 
dnes již blíže neurčitelná obytná stavba (obr. 3–5). 
V následující fázi, doložené četnými nálezy, vzni-
ká pravděpodobně na přelomu 15. a 16. století 
dřevený dvorec, jehož výstavba mohla částečně 
zničit pozůstatky staršího osídlení (obr. 3–4, 6). 
Dřevěná stavba měla obtížně určitelnou konstruk-
ci v délce kolem 12 m. Pozůstatkem této budovy 
je spálená vrstva (j. s. 30) interpretovaná jako 
pozůstatky dřevěné podlahy nebo stěn. S tímto 
objektem souvisí také j. s. 67, interpretována jako 
sklep s dřevěným sloupem (j. s. 34). 

Mnohem více informací se podařilo získat 
o následujícím dvorci, který vznikl ještě v 16. 
století a fungoval pravděpodobně do 17. století. 

Dřevěný objekt mohl být postaven hrázděnou nebo 
srubovou technikou a byl dodatečně omazán 6–10 cm  
silnou vrstvou jílu promíseného se slámou. Na 
užití srubové konstrukce by mohlo ukazovat její 
obecné rozšíření ve slezském stavitelství. Naopak 
pro užití hrázděné konstrukce by mohly svědčit 
velmi četné fragmenty mazanice v kontrastu s re-
lativně malým množstvím spáleného dřeva. Stav-
ba měla dřevěnou podlahu, jejíž reliktem byla 
reliktem byla j. s. 11, stěny pak byly bíleny a po-
kryty malbou. Nepodařilo se zachytit pozůstatky 
kamen, jejíchž existenci by nasvědčoval bohatý 
soubor keramických kachlů. 

Během výzkumu byly učiněny rovněž jistá 
pozorování, týkající se vnitřního uspořádání a roz-
měrů dvorce. Vrstva destrukce (sutiny) byla za-
znamenána po celé ploše sond 3, 4 a části sondy 
č. 5. Jestliže srovnáme nejnovější postřehy s vý-
sledky získanými v roce 1994, lze konstatovat, že 
se jedná o pozůstatky východní a západní stěny. 
Proto délka dvorce nemohla být menší než 14,5 m. 
Výzkum pravděpodobně zachytil jeho frontální část 
sestávající ze tří obytných prostor. Objekt zanikl 
požárem v 16. nebo na počátku 17. století.

Nálezy jsou datovány od 14. do přelomu 18. 
a 19. stol. (obr. 7–10). K nejzajímavějším patří 
železné nářadí, např. sekery, motyky různých ve-
likostí, lopata, železný řetěz a závaží na obilí (?). 
Získány byly také kovové předměty souvisejících 
s konstrukcí dvorské budovy např. zdobené ko-
vání dveří, části zámku, klíč a dveřní závěsy.
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Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz

NOTGRABUNGeN AUF DeM FUNDPLATZ 1 iN KOZŁÓW,  
SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

im Jahre 2010 wurden Notgrabungen auf dem 
Fundplatz 1 in Kozłów (Abb. 1) durchgeführt. 
Die Untersuchungen setzten sich zum Ziel, die 
Raumlage der hofanlagen aus dem 15. und 16. 
Jh. sowie den hof im Typ eines Turmhügels zu 
erkennen, die bei den Untersuchungen von 1994 
erkannt wurden. Das obere Niveau des hügels 
liegt zur Zeit in einer höhe von etwa 2,5 m über 
dem Niveau der nächsten Umgebung. Der hügel 
weist heute die Form eines verflachten Ovals mit 
den Ausmaßen etwa 50 × 30 m. im südwestlichen 
Teil war er teilweise zerstört. Bei den Ausgra-
bungen wurden drei Schnitte angelegt, deren 
Fläche etwa 0,4 a betrug (Abb. 2).

Die erste Besiedlungsphase des hügels hängt 
zweifellos mit dem Spätmittelalter zusammen. es 
wurden zwar keine Bebauungsrelikte in Form 
eines Wohnturms gefunden, das geborgene Fund-
material belegt jedoch, dass dieses Gelände in 
dieser Zeit benutzt worden war. es dürfte hier 
ein unbestimmbares Wohnobjekt bestanden haben 
(Abb. 3–5). Die nächstfolgende Phase, mit meh-
reren Funden belegt, verweist auf einen an der 
Wende zum 16. Jh. errichteten holzhof, dessen 
Bau die frühere Besiedlung teilweise zerstört hat 
(Abb. 3–4, 6). Der holzhof von nur schwierig 
bestimmbarer Bautechnik war etwa 12 m lang. 
ein sichtbarer Überrest von ihm ist die stratigra-
phische einheit (weiter als s. e.) 30, eine Brand-
schicht, die von einem holzfußboden oder Wän-
den stammt. Mit seinem Bestehen steht auch die 
s. e. 67 in Verbindung, als ein kleiner Keller mit 
einem holzpfosten (s. e. 34) gedeutet. ein viel 
besser erkanntes Objekt ist eine weitere hofan-
lage, die noch im 16. Jh. entstanden war und 
höchstwahrscheinlich bis ins 17. Jh. bestand. Das 
holzobjekt konnte als Fachwerk oder Blockbau, 

zusätzlich mit einer Schicht Lehm von 6–10 cm 
beworfen, errichtet werden. 

Auf die Verwendung der Blockbautechnik kann 
die Verbreitung dieser Bautechnik in der Traditi-
on der schlesischen Bauweise hinweisen. Sehr 
viele Lehmbewurffragmente sowie weniges ver-
branntes holz können hingegen für Verwendung 
vom Fachwerk sprechen. Der hof wies einen 
hölzernen Fußboden auf, dessen Überrest die s. 
e. 11 war, die Wände dagegen waren getüncht 
und bemalt. es wurden leider keine Überreste 
eines Ofens gefunden, obwohl die mehreren Ka-
cheln auf sein Vorhandensein hinweisen.

Bei den Untersuchungen konnten der Lageplan 
und die Ausmaße des ganzen hofes erkannt wer-
den. Die Relikte (Schuttschicht) des hofes waren 
auf der ganzen Fläche der Schnitte 3, 4 und teil-
weise auch 5 anzutreffen. Den Befund der Unter-
suchungen im Jahre 1994 und in der letzten Zeit 
zusammentragend darf man feststellen, dass bisher 
die Überreste der östlichen und westlichen Wand 
freigelegt wurden. Somit scheint es, dass die Län-
ge des hofes nicht weniger als 14,5 m erreicht 
hat. Die Untersuchungen umfassten wahrscheinlich 
den vorderen, in drei Wohnräume gegliederten Teil 
des hofes. Dieser wurde erneut Opfer der Flammen 
im 16. oder am Anfang des 17. Jh. es konnten 
viele in die Zeit zwischen dem 14. und der Wen-
de zum 19. Jh. datierbare Funde geborgen werden 
(Abb. 7–10). Zu den interessantesten gehören ei-
sengeräte, u.a. äxte, hacken unterschiedlicher 
Größe, ein Spaten, eine eisenkette sowie ein Ge-
treidegewicht (?). es konnten auch ganz viele 
Metallfunde von Bauelementen des hofgebäudes, 
u.a. verzierte Stäbe eines Türbeschlags, Teile eines 
Schlosses, ein Schlüssel und Türbänder gefunden 
werden.
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František Kolář, Jakub Langr

ZÁChRANNÝ ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM  
NA NÁMĚSTÍ KOMeNSKéhO Ve FULNeKU,  

OKReS NOVÝ JiČÍN

V měsících září-listopadu roku 2010 pro-
běhl v souvislosti s rekonstrukcí barokní 
kašny na náměstí Komenského ve Fulneku 
rozsahem omezený záchranný archeologic-
ký výzkum (NPÚ Ostrava, akce č. 68/10; 
obr. 1, 2).

Město Fulnek (Fulneck) se nachází na 
Moravě, poblíž historické moravsko-slezské 
hranice, v nadmořské výšce cca 284 m n. m., 
v tzv. Fulnecké kotlině v rámci Vítkovské 
vrchoviny. Město je situováno na pravobřež-

ní terase husího potoka, geologické podlo-
ží lokality je tvořeno spodnokarbonskými 
drobami a břidlicemi hradecko-kyjovického 
souvrství, na něž nasedají horizontálně zvrst-
vené usazené štěrkopísky fluviálního půvo-
du akumulační terasy husího potoka, pře-
vrstvené hlinito-písčitými sedimenty nápla-
vového kužele1.

Fulnek byl lokován někdy v průběhu 
poslední čtvrtiny 13. století, patrně z inici-
ativy rodu Lichtenburků, k roku 1293 je 

Obr. 1. Fulnek, nám. Komenského. Lokalizace výzkumu. Měřítko 1 : 25 000
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spolehlivě doložen již jako stabilizované 
institucionální město2. Město bylo vysazeno 
na pravidelném ortogonálním půdorysu 
s velkým čtvercovým náměstím, jímž dia-
gonálně procházela dálková komunikace, 
vstupující do města na jihozápadě horní 
branou městského opevnění a vycházející 
z něj na severovýchodě Dolní branou 
(obr. 3). Před oběma městskými branami se 
konstituovalo předměstské osídlení s řado-
vou zástavbou kopírující průběh dálkové 

komunikace a přizpůsobující se svým pů-
dorysným rozvržením konfiguraci terénu. 
Jihovýchodně od městského jádra je na 
srázné úzké ostrožně nad městem situován 
fulnecký hrad (obr. 3)3.

V městském jádru nebyly dosud arche-
ologické výzkumy realizovány, drobnější 
sondážní akce doprovázela demolici domu 
č.p. 393 na Masarykově ulici, situovaného 
v prostoru někdejšího předměstského osíd-
lení před Dolní branou4. Mimo to byl pro-
veden archeologický dohled5 a záchranný 
archeologický výzkum6 v souvislosti s re-
konstrukcí kapucínského kláštera (budova-
ného od 60. let 17. století), umístěného ve 
svahu nad husím potokem severně od měst-
ského jádra (obr. 3)7.

Barokní kašna se sousoším sv. Jana Sar-
kandra byla v severozápadním rohu náměs-
tí vybudována ve 40. letech 18. století, 
autorství je v literatuře obvykle připisováno 
olomouckému sochaři J. A. heinzovi8. Na 
vedutě města Fulneku od G. herberta z doby 
kolem roku 17309 tak kašna dosud nefigu-
ruje, její pozice je zohledněna teprve v rám-
ci nejstarší mapy města z roku 177810, jejímž 
autorem je François Bouricheque (obr. 3) 
a poté na sérii pohledů na město od F. Kle-
denského z průběhu 1. poloviny 19. století11.

Sondou S1 v interiéru kašny (obr. 2) byla 
ověřena mocnost a charakter základů této 
stavby (obr. 4). Stavební jáma pro kašnu 
kruhového půdorysu zasahovala svou bází 
do podložních štěrkopísků terasy husího 
potoka (s. j. 117, 118), statickou oporu zá-
kladových konstrukčních vrstev tvořila dře-
věná roštová konstrukce (s. j. 700‒712; 
obr. 6). Odebrané vzorky pocházející z jed-
lového dřeva však nebylo možné na zákla-
dě dostupných standardních chronologií 
spolehlivě dendrochronologicky datovat12. 
Vlastní základová konstrukce kašny sestá-
vala z vrstev lomových kamenů různých 
velikostních kategorií (s. j. 105, 107, 110, 
112, 114, 115) a štěrku (s. j. 106, 111), pro-
litých maltou (obr. 4, 6). Součástí základo-
vého tělesa byl rovněž kamenný kanál 
o vnitřní světlosti cca 0,6 × 0,6 m, s bočni-

Obr. 2. Fulnek, nám. Komenského. Katastrální 
mapa s lokalizací jednotlivých sond

Obr. 3. Fulnek, nám. Komenského. Výřez z mapy 
fulneckého panství, François Bouricheque, 1778. 

Orientováno k východu
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Obr. 4. Fulnek, nám. Komenského. Sonda S1, profil P2. řez konstrukčním souvrstvím tělesa kašny

Obr. 6. Fulnek, nám. Komenského. Sonda S1, celkový pohled od severu; základový rošt a konstrukční 
vrstvy tělesa kašny

0 1 m
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Obr. 5. Fulnek, nám. Komenského. Sonda S2, profil P7. Stratigrafická sekvence náměstí ve vztahu 
k tělesu kašny

Obr. 7. Fulnek, nám. Komenského. Sonda S2, cel-
kový pohled od jihu; povrch středověkého dláždění

cemi pečlivě vyskládanými z lomového 
kamene (s. j. 901, 902; obr. 4, 6). Z hle-
diska interpretace nelze za současného sta-
vu výzkumu rozhodnout, jednalo-li se o za-
řízení přivádějící vodu do kašny, či spíše 
soudobou kanalizační stoku. V blíže nepo-
stihnutelném časovém intervalu od svého 
vzniku byl kamenný kanál zasypán lomo-
vými kameny, prolitými maltou (s. j. 903). 
Této stavební úpravě zjevně musela před-
cházet částečná demontáž tělesa kašny (s. 
j. 900), včetně centrálně umístěného souso-
ší sv. Jana Sarkandra. 

Prostřednictvím sondy S2, přiložené 
zevně k tělesu kašny (obr. 2), byl získán 
první dílčí přehled o stratigrafii fulnecké-
ho náměstí (obr. 5). Svrchní část geologic-
kého podloží je v těchto místech tvořena 
štěrkopísky potoční terasy, na něž naseda-
jí smíšené hlinito-písčité sedimenty  
(s. j. 137‒140). Povrch podloží byl snad 
někdy v průběhu 14./15.‒15. století zpevněn 
kamenným posypem (s. j. 135), tvořeným 
úlomky lomového kamene různých veli-
kostních kategorií a říčními valouny 

0 1 m
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Obr. 8. Fulnek, nám. Komenského. Keramika vrcholně středověké produkce (15. století): a‒f; fragmen-
ty režných komorových kachlů (16. století): g–h
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(obr. 7). Povrch tohoto nejstaršího dolože-
ného dláždění byl nejspíše průběžně čištěn, 
konečnou rezignaci na pravidelnou údržbu 
dokládá vrstva provozních nečistot  
(s. j. 132, 136), obsahující nepočetný ke-
ramický materiál rámcově datovatelný do 
15.‒16. století (obr. 8). Následuje raně 
novověká terénní dorovnávka (s. j. 131), 
do jejíhož povrchu byl veden výkop pro 
bazén kašny (s. j. 503), patrně z poloviny 
18. století. V souvislosti s instalací kašny 
byl okolní terén nivelizován vrstvou hli-
nitojílovitého písku (s. j. 130), jež tvořila 
podklad kamenného dláždění, dochované-
ho pouze fragmentárně v části sondy  
(s. j. 142). V průběhu 19.‒19./20. století 
došlo k dalšímu navýšení terénu (s. j. 126, 
123, 124) v okolí kašny – patrně v sou-
vislosti se zmenšením půdorysu bazénu – 
a položení nového kamenného dláždění  
(s. j. 120), jež fungovalo až do razantní 
poválečné obnovy města.

Rozsahem nevelký záchranný archeolo-
gický výzkum přinesl první vhled do stra-
tigrafie fulneckého náměstí, které již v prů-
běhu vrcholného středověku (14./15.‒15. 
století) disponovalo alespoň v části svého 
rozsahu kamenným dlážděním, jenž bylo 
průběžně udržováno v provozuschopném 
stavu. Srovnatelná povrchová úprava pro 
období 16.‒17. století nebyla výzkumem do-
ložena, teprve v souvislosti s budováním ba-
rokní kašny v polovině 18. století byla plocha 
náměstí opatřena vrstvou písku, jež mohla 
tvořit podklad stabilní kamenné dlažby. Toto 
dláždění bylo odstraněno v rámci navyšování 
terénu, spojeného se zmenšením půdorysu 
bazénu kašny a instalací nové kamenné dlaž-
by, patrně někdy v průběhu 19. století. Zá-
chranný archeologický výzkum přispěl rovněž 
k poznání konstrukčních souvislostí význam-
ného vodohospodářského prvku, jaký před-
stavuje hlavní městská kašna. 
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František Kolář, Jakub Langr

ARChäOLOGiSChe NOTGRABUNGeN AM KOMeNSKéhO-PLATZ iN FULNeK, 
BeZiRK NOVÝ JiČÍN

(Zusammenfassung)

František Kolář, Jakub Langr

RATOWNiCZe BADANiA ARCheOLOGiCZNe NA PLACU KOMeńSKieGO 
W FULNeKU, POWiAT NOWOJiCZYńSKi

(Streszczenie)

Ratownicze badania archeologiczne na Placu 
Komeńskiego w Fulneku były prowadzone przez 
Dział Archeologiczny Narodowego instytutu Kon-
serwacji Zabytków (Národního památkového 
ústavu) w Ostrawie od września do listopada 2010 
roku. Podjęto je w związku z kompleksową re-
nowacją barokowej fontanny z lat 40. XViii 
wieku, znajdującą się w północno-zachodnim 
narożniku placu (ryc. 1–3).

Przy pomocy wykopu sondażowego S1 w ob-
rębie fontanny (ryc. 2, 4–6) zbadano grubość 
i charakter fundamentu tej budowli. Podstawą 
stabilizującą warstwy konstrukcyjne fundamentu 
była drewniana konstrukcja rusztowa, właściwy 
fundament fontanny składał się z warstw łama-
nego kamienia różnej wielkości i tłucznia, zala-
nych zaprawą murarską. Współczesny fundamen-
towi był również kamienny kanał o przekroju ok. 
0,6 × 0,6 m, ze ścianami bocznymi ze starannie 
ułożonego kamienia łamanego. Z obecnego stanu 
badań nie da się wywnioskować, czy chodziło 
o urządzenie doprowadzające wodę do fontanny, 
czy raczej o ówczesny kanał kanalizacyjny. W bli-
żej nieokreślonym czasie kanał kamienny został 

zasypany łamanym kamieniem zalanym zaprawą 
murarską. 

Przy pomocy sondażu S2, przylegającego od 
zewnątrz do bryły fontanny (ryc. 2, 5, 7), uzy-
skano pierwszy częściowy przegląd stratygrafii 
fulneckiego placu. Już w pełnym średniowieczu 
(przełom XiV i XV wieku oraz wiek XV; ryc. 8) 
przynajmniej w części rynek był pokryty kamien-
nym brukiem, pozwalającym na stałe utrzymanie 
jego przejezdności. Nie udało się udokumentować 
w trakcie badań niwelacji powierzchni placu 
w wiekach XVi i XVii, dopiero w związku z bu-
dową barokowej fontanny w wieku XViii znala-
zła się na nim warstwa piasku, która mogła two-
rzyć stabilny podkład kamiennego bruku. Bruk 
ten został usunięty w trakcie podwyższania tere-
nu związanego ze zmniejszeniem basenu fontan-
ny i ułożeniem nowego bruku kamiennego za-
pewne w ciągu XiX wieku. 

Niewielkie rozmiarami ratownicze badania ar-
cheologiczne dały pierwszy wgląd w stratygrafię 
fulneckiego placu i przyczyniły się do poznania 
założeń konstrukcyjnych imponującego urządzenia 
wodnego, jakie stanowi główna fontanna miasta. 

Die archäologischen Notgrabungen auf dem 
Komenského-Platz in Fulnek wurde durch die 

Archäologische Abteilung des Národní památko-
vy ústav (Nationalinstitut für Denkmalpflege) 
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in Ostrava in der Zeit September – November 
2010 durchgeführt. Sie wurden durch eine kom-
plexe Wiederherstellung des barocken Springbrun-
nens aus den 40er Jahren des 18. Jh. veranlasst, 
der in der nordwestlichen ecke des Platzes steht 
(Abb. 1).

Mit der Sondage S1 im innenraum des Brun-
nens (Abb. 2) konnte die Mächtigkeit und Art 
des Fundaments dieses Baus festgestellt werden. 
Den statischen Untergrund der Fundamentschich-
ten bildete eine holzrostkonstruktion, der eigent-
liche Fundamentbau bestand aus Schichten von 
Bruchstein unterschiedlicher Größe und Schlag-
stein, mit Mörtel begossen. Dem Fundamentbau 
war auch ein Steinkanal gleichzeitig mit innenlicht 
von ca. 0,6 × 0,6 m, dessen Seitenwände sorgfäl-
tig mit Bruchstein ausgekleidet waren. hinsicht-
lich dessen Deutung kann man vom heutigen 
Forschungsstand nicht entscheiden, ob es sich um 
eine das Wasser zum Brunnen zuführende ein-
richtung gehandelt hat, oder eher um einen der-
zeitigen entwässerungskanal. in einer näher nicht 
bestimmbaren Zeitspanne von seiner entstehung 
wurde der steinerne Kanal mit Bruchsteinen, die 
man auch mit Mörtel begossen hat, zugeschüttet. 

Mit der Sondage S2, die man von außen dem 
Brunnenkörper anstoßend angelegt hat (Abb. 2), 
konnte teilweise die erste einsicht in die Stratigra-
phie des Marktplatzes von Fulnek gemacht werden. 
Dieser verfügte bereits im hochmittelalter (14./15–
15. Jh.) mindestens im Teil seines Umfangs über 
ein Steinpflaster und war stets in einem fahrbaren 
Zustand erhalten. Die oberflächliche Nivellierung 
des Platzes in der Zeitspanne des 16.–17. Jh. konn-
te nicht dokumentiert werden, erst in der Mitte des 
18. Jh. wurde die Oberfläche des Platzes im Zu-
sammenhang mit dem Bau des barocken Spring-
brunnens mit einer Sandschicht versehen, die einen 
Unterbau für ein Steinpflaster bilden konnte. Die-
ses Pflaster wurde im Rahmen einer Geländeerhö-
hung beseitigt, die mit der einschränkung des 
Grundrisses vom Brunnenbecken sowie einer neu-
en Bepflasterung des Platzes mit Steinen, wohl im 
Laufe des 19. Jh., verbunden war. 

Die in ihrem Umfang kleine archäologische 
Notgrabung brachte die erste einsicht in die Stra-
tigraphie des Marktplatzes von Fulnek und trug 
auch zur erkennung der Bauweise einer vorneh-
men wasserwirtschaftlichen Anlage, die der städ-
tische hauptspringbrunnen darstellt, bei.
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Artur Ginter

WYNiKi BADAń ARCheOLOGiCZNYCh NA RYNKU 
W SieWieRZU, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Wiosną 2009 roku na Rynku w Siewie-
rzu (ryc. 1) przeprowadzono badania arche-
ologiczne zmierzające do odkrycia reliktów 
ratusza1, znajdującej się w jego sąsiedztwie 
studni oraz rozpoznania stratygrafii nawar-
stwień ziemnych w miejscu, gdzie jak za-
kładano, mogła przebiegać pierwotna linia 
zabudowy południowej pierzei placu2. Pra-
ce te, finansowane ze środków Urzędu Mia-
sta Siewierza, związane były z rewitalizacją 
płyty Rynku. W celu realizacji postulatów 

badawczych wytyczono sześć wykopów 
(z aneksami) o łącznej powierzchni 190,5 m² 
(ryc. 2).

Pierwsza wzmianka źródłowa świadczą-
ca o funkcjonowaniu w Siewierzu zorgani-
zowanego, obdarzonego prawami ośrodka 
miejskiego pochodzi z 1304 roku3. Miasto 
nie powstało w pustce osadniczej, lecz na 
terenach dobrze już zagospodarowanych 
i nawiązywało do funkcjonującej tu wcze-
śniej osady targowej i grodu kasztelańskie-

Ryc. 1. Siewierz. Lokalizacja Rynku. Skala 1 : 25 000
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go4. Lokację5 przypisuje się Władysławowi 
(1246–1281)6 lub jego synowi Mieszkowi 
(zm. 1313 r.), którzy dokonali także lokacji 
kilku innych ośrodków miejskich7. 

Samo miasto nie było wówczas zbyt 
duże, gdyż jak się szacuje, w latach trzy-
dziestych i czterdziestych XiV wieku liczy-
ło około 510 mieszkańców8. Do 1443 roku 
pozostawało we władaniu śląskich Piastów. 
30 grudnia 1443 roku książę cieszyński 
Wacław sprzedał za 6 tysięcy grzywien sze-
rokich groszy praskich …castrum principa-
le ducatus et terre predicte Sewyor cum 
duobus opidis Sewyor et Czeladź, item  
quatuor theoloneis […], septem quoque vil-
lis… biskupowi krakowskiemu Zbigniewo-
wi Oleśnickiemu9. 

W samym mieście nastąpiły wówczas 
pewne zmiany ustrojowe, polegające głów-
nie na spadku znaczenia w samorządzie roli 
wójta na rzecz rady i burmistrza10. Mimo 
powtarzających się pożarów dokonał się też 
znaczący rozwój miasta. Na rynku, na mocy 
przywileju biskupa Jana Konarskiego z 1523 
roku wzniesiono ratusz11. Nie wiemy, czy 
przetrwał on pożar, który strawił miasto 
w 1535 roku, spłonął zaś na pewno w wiel-
kim pożarze 1578 roku, po czym został 
odbudowany – podobnie jak jatki – na mocy 
zezwolenia wydanego przez biskupa Piotra 
Myszkowskiego (ryc. 3 i 7)12.

Po rozbiorach Polski Siewierz pozostał 
miastem do roku 1870, w którym utracił 
prawa miejskie i został zdegradowany do 

Ryc. 2. Siewierz, Rynek. Rzut Rynku siewierskiego z naniesionymi wykopami. Użyty plan jest częścią 
dokumentacji projektowej stworzonej na potrzeby i etapu rewitalizacji
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Ryc. 3. Siewierz, Rynek. hipotetyczny wygląd ratusza siewierskiego w wieku XVi (wizualizację wy-
konał Wojciech Sołtan)

Ryc. 4. Siewierz, Rynek. Relikty ratusza od strony północnej



Ryc. 5. Siewierz, Rynek. Panorama miasta z pierwszej ćwierci XiX wieku. Archiwum Urzędu Miasta 
i Gminy w Siewierzu

Ryc. 6. Siewierz, Rynek. Ortofotomapa reliktów ratusza

0 4 m
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roli osady. Wpłynęło to na osłabienie jego 
rozwoju, a jednym z efektów była rozbiór-
ka znajdującego się zapewne w złym stanie 
technicznym ratusza (ryc. 7)13. Siewierz 
odzyskał prawa miejskie dopiero po 92 la-
tach, w roku 1962 i dzisiaj stanowi siedzi-
bę gminy.

Podczas badań archeologicznych zreali-
zowano podstawowy cel, jakim było odna-
lezienie ratusza miejskiego.

W wykopach 1, 2, 4 oraz 5 odkryto re-
likty północno-zachodniej części murowane-
go budynku, którego fundamenty zbudowa-
no z łamanego kamienia wapiennego łączo-
nego zaprawą wapienną. Miały one szerokość 
150‒160 centymetrów i posadowione zosta-
ły na głębokości około 2,2 metra pod po-
wierzchnią terenu (czyli 294,45 m n.p.m.). 
Wykonano je w technice opus emplectum 
z użyciem większych kamieni w licach, 
mniejszych natomiast w jądrze muru. Lica 
wymurowano ze średnią starannością, war-
stwami, na przemian z dużych i małych pła-
skich kamieni, które tworzyły poziomy wy-
równawcze (ryc. 4). Postawiono na nich 
ściany o grubości około 1 metra (zachowane 
do dnia dzisiejszego szczątkowo), z łamane-
go kamienia wapiennego uzupełnianego ce-
głą ceramiczną pełną (tzw. palcówką) łączo-
ną zaprawą wapienną. Ze względu na słaby 
stan zachowania ścian trudno jednoznacznie 

powiedzieć, czy cegły użyto w celach wy-
równawczych, czy też jej udział w poszcze-
gólnych partiach ścian był znaczniejszy. 

W wykopach 1 i 4 odkryto ponadto fun-
damenty ścian działowych o szerokości oko-
ło 50 centymetrów, wykonanych z dwóch 
ułożonych bezpośrednio na sobie warstw ka-
mieni wapiennych i nielicznych cegieł łączo-
nych zaprawą wapienną. Posadowione były 
bardzo płytko, na podsypce piaskowej, bez-
pośrednio na próchnicy pierwotnej. Dzieliły 
obserwowaną część budynku na cztery lokal-
ności. Nie zostały przewiązane ze ścianami 
nośnymi ratusza, a ich wymiary i konstrukcja 
pozwalają przypuszczać, iż stanowiły wspar-
cie dla podziałów wykonanych w całości 
z drewna, lub też szkieletowych. Nie wyklu-
czone, iż wstawione zostały wtórnie.

Na granicy wykopów 1 oraz 5 natrafio-
no dodatkowo na fundament biegnący z pół-
nocy na południe o szerokości 150 centy-
metrów, konstrukcji łękowej, który można 
zinterpretować jako południowo-zachodnią 
ścianę sieni oraz wsparcie dla wieżyczki 
znanej z akwaforty Józefa Chełmońskiego 
(ryc. 7).

Niestety, wskutek rozbiórki ratusza 
w XiX wieku nie zachowały się ślady po 
otworach drzwiowych ani okiennych. Na 
podstawie źródeł ikonograficznych można 
z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, 
że główne wejście znajdowało się od stro-
ny południowo-wschodniej. elewacja fron-
towa była pięcioosiowa, przy czym warto 
zwrócić uwagę na okno znajdujące się na 
parterze przy narożniku zachodnim, które 
na akwaforcie J. Chełmońskiego (ryc. 7) jest 
szersze od pozostałych. Na rycinie z po-
czątku XiX wieku (ryc. 5)14 w tym miejscu 
znajduje się wejście, co pozwala przypusz-
czać, iż mamy do czynienia ze zmianą po-
łożenia drzwi wejściowych, a więc być może 
też i przebudową wnętrza ratusza. Sytuacja 
ta była całkowicie nieuchwytna w toku prac 
archeologicznych ze względu na fakt, iż 
omawiany rejon znajduje się pod drogą kra-
jową i dostęp do niego możliwy będzie 
dopiero po jej likwidacji. 

Ryc. 7. Siewierz, Rynek. Ratusz siewierski. Akwa-
forta J. Chełmońskiego z XiX wieku. Archiwum 

Urzędu Miasta i Gminy w Siewierzu
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Ze względu na duże zniszczenie obiektu 
w toku prac rozbiórkowych o wyglądzie jego 
wnętrza nie można powiedzieć zbyt dużo. 
Odkryto niewielkie tylko pozostałości po-
sadzek z płaskich, ściśle ułożonych, obro-
bionych kamieni wapiennych zalegających 
przy wspomnianej powyżej południowo-za-
chodniej ścianie sieni. Na zewnątrz zachod-
niego narożnika budynku, na poziomie ni-
welacyjnym 296,3 m n.p.m. odkryto nato-
miast fragmentarycznie zachowany bruk 
z łamanych płaskich kamieni wapiennych.

Powyższe ustalenia poczyniono w trakcie 
stacjonarnych badań archeologicznych. Po-
nieważ jednak na Rynku trwały prace  
rewitalizacyjne, przy których autor niniej-
szego artykułu prowadził nadzór archeolo-
giczny, powstały kolejne obserwacje, posze-
rzające wiedzę na temat opisywanego bu-
dynku.

Przede wszystkim po usunięciu nawar-
stwień do poziomu projektowego, na północ 
od rejonu opisywanych prac badawczych, 
odsłonięto narożnik północny budynku ra-
tusza oraz fragment jego ściany północno-
-wschodniej. Pozwoliło to na ustalenie, iż 
ściana północno-zachodnia budynku miała 
długość 19,4 m. Po drugiej stronie drogi 
krajowej odsłonięto wschodni narożnik bu-
dynku, dzięki czemu ustalono, iż południo-
wo-wschodnia ściana miała długość 20,5 m.

W trakcie nadzorów natrafiono ponadto 
na dwa kolejne fundamenty. Pierwszy sta-
nowił fragment wschodniej ściany pomiesz-
czenia interpretowanego jako sień i znajdo-
wał się zaledwie 2,8 metra od północno-
-wschodniej ściany ratusza, co wskazuje, iż 
budynek nie był rozplanowany symetrycz-
nie. Drugi fundament biegnący z północne-
go wschodu na południowy zachód łączył 
obydwa fundamenty sieni (?). Być może 
stanowił on wsparcie dla północno-wschod-
niej ściany wieży widocznej na akwaforcie 
J. Chełmońskiego.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa moż-
na przyjąć, iż zbliżona do kwadratu bryła 
ratusza powstała podczas jednej akcji bu-
dowlanej w XVi wieku. Ratusz miał wy-

miary 19,4 na 20,5 metra (ryc. 6). Dwie 
znacznej grubości ściany działowe wyko-
nane razem ze ścianami zewnętrznymi, 
z których jedna wsparta była na fundamen-
cie łękowym, dzieliły budynek na trzy pa-
sma o szerokości 6, 5,1 oraz 2,8 m. Ściany 
tworzące pasmo środkowe połączone były 
fundamentem, który mógł stanowić północ-
no-wschodnią ścianę wieży, przy czym ze 
względu na fakt, iż większość jej reliktów 
spoczywa pod drogą asfaltową nie można 
jednoznacznie powiedzieć, czy stała ona 
idealnie w środku, jak na rycinach histo-
rycznych, czy też była przesunięta w kie-
runku wschodnim (ryc. 8). Trzy wydzielone 
w budynku lokalności podzielone były na 
mniejsze pomieszczenia najprawdopodob-
niej ścianami działowymi wykonanymi 
z drewna bądź w konstrukcji szkieletowej. 
Zapewne wszystkie ściany wewnątrz otyn-
kowano, o czym świadczą odkryte in situ 
pozostałości tynku.

Wykopy od 1 do 5 ulokowane zostały 
wzdłuż chodnika w miejscu, w którym we-
dług badań Wiesława Nawrockiego powin-
ny znajdować się mury ratusza miejskiego15.

Analizując stratygrafię nawarstwień ziem-
nych w sąsiedztwie ratusza i w jego wnętrzu 

Ryc. 8. Siewierz, Rynek. Rekonstrukcja fundamen-
tów ratusza. Kolorem jasnoszarym zaznaczone 
zostały odkryte relikty, ciemnoszarym hipotetycz-

na lokalizacja wieży ratuszowej

0 6 m
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należy stwierdzić, że prezentowała się nad-
zwyczaj ubogo, gdyż miąższość warstw za-
zwyczaj nie przekraczała 100 centymetrów, 
niewielki także był ich stopień zróżnicowania.

Podobnie jak na całej badanej powierzch-
ni Rynku najmłodsze stropowe warstwy 
stanowił humus oraz gruby niwelacyjny 
poziom piasku. Bezpośrednio pod nim, na 
zewnątrz ratusza, znajdowały się kolejno 
nowożytne poziomy użytkowe Rynku prze-
dzielane niwelacyjnymi warstwami piasku. 
Na warstwie próchnicy pierwotnej zalegała 
czarna, silnie próchniczna warstwa, z której 
pozyskano monety z piętnastego wieku. 
Bezpośrednio na niej znajdowała się szes-
nastowieczna brązowa warstwa piasku 
z próchnicą i znaczną ilością gruzu wapien-
nego, która powstała w czasie budowy ra-
tusza miejskiego. Najstarsze warstwy wy-
raźnie opadały w kierunku zachodnim, co 
wskazuje na fakt, iż budynek posadowiony 
został na niewielkim wyniesieniu o mniej 
więcej 5% nachyleniu stoku. Przy jego za-
chodnim narożniku zauważono wyraźne 
poziomy spalenizny, najprawdopodobniej 
świadectwo pożogi, która ogarnęła miasto 
w 1535 lub, co bardzo prawdopodobne, 
w 1578 roku, kiedy to spłonął ratusz wraz 
ze wszystkimi księgami16.

Nawarstwienia wewnątrz ratusza prezen-
towały się równie ubogo. Składały się na 
nie poziomy gliny pełniącej zapewne funk-
cje wyrównawcze, silnie zniszczone pozio-

my bardzo starannie ułożonego bruku ka-
miennego stanowiącego posadzkę oraz gruz 
będący wynikiem destrukcji budynku. Wy-
raźnie odznaczają się także wypełniska 
wkopów fundamentowych.

Ponadto natrafiono na kilka obiektów, 
będących pozostałościami konstrukcji drew-
nianych, które powstały i funkcjonowały 
przed budową ratusza, a więc w wieku XV 
i początku XVi.

Ostatnim z zawartych w programie ba-
dawczym celów było archeologiczne roz-
poznanie południowo-wschodniej części 
Rynku oraz próba zweryfikowania hipotezy17 
o odmiennym od dzisiejszego, pierwotnym 
przebiegu południowej pierzei. Na całej 
długości wykopu oraz w jego sąsiedztwie 
nie znaleziono śladów po zabudowaniach, 
a jedynie zarejestrowano horyzontalnie uło-
żone warstwy o sumarycznie niewielkiej, 
bo rzadko przekraczającej 1 metr miąższo-
ści, z czego 40‒60 centymetrów stanowiły 
dwudziestowieczne warstwy niwelacyjne 
w postaci piasku oraz humus. W południo-
wej części wykopu natrafiono na pas bruku 
z drobnych, łamanych kamieni wapiennych, 
najprawdopodobniej wysypanych na równą 
powierzchnię po czym ubitych. Bardzo moż-
liwe, iż mamy w tym miejscu do czynienia 
z wczesnonowożytną nawierzchnią rynku.

Łącznie w trakcie badań pozyskano 6056 
zabytków zaklasyfikowanych do grupy za-
bytków masowych18.
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Pozyskane zabytki w znacznej większo-
ści pochodziły z wieków XVi‒XiX. Nie-
liczne fragmenty ceramiki z obiektów 
i warstw zalegających na próchnicy pier-
wotnej łączyć można z wiekiem XV. Poza 
zabytkami masowymi znaleziono 36 zabyt-
ków wydzielonych, wśród których nie bra-
kowało artefaktów stosunkowo rzadko 
odkrywanych podczas badań archeologicz-
nych. 

Zdecydowanie najciekawszym zabytkiem 
jest mosiężne radełko introligatorskie słu-
żące do ozdabiania ksiąg (ryc. 9). Ma ono 
całkowitą długość 77 mm i kółko o śred-
nicy 31 mm. Na obwodzie koła wykonano 

szereg nacięć mających pozostawiać na 
skórze charakterystyczny ornament. W płasz-
czyźnie koła znajdują się cztery okrągłe 
otwory, pomiędzy którymi wybito gmerk 
z dwoma krzyżami. Uchwyt narzędzia ozdo-
biony jest poziomymi liniami i skośnymi 
drobnymi kreskami. identyczny niemalże 
zabytek datowany jednak dość ogólnie na 
okres od XVi do XViii wieku znaleziono 
w trakcie badań archeologicznych w klasz-
torze OO. Paulinów na Skałce19. W przy-
padku omawianego artefaktu z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można przyjąć, iż 
pochodzi on z wieku XVi, czyli czasu lo-
kacji miasta przez biskupa Jana Konarskie-
go. Datowanie to idzie w parze z historycz-
nym rozwojem introligatorstwa, którego 
początek przypada na drugą połowę XV 
wieku, natomiast rozkwit na pierwszą po-
łowę XVi wieku20.

Stosunkowo rzadkim artefaktem w ma-
teriale archeologicznym jest fragment tłoka 
pieczętnego (ryc. 10). Ma on kształt owal-
ny o wymiarach tarczy 13 × 16 milimetra. 

Ponadto znaleziono 32 monety wykona-
ne zarówno z miedzi, jak i srebra. Wśród 
nich szczególną rolę odgrywają dwa srebr-
ne denary koronne Władysława Warneńczy-
ka oraz srebrny półgrosz Jana Olbrachta z lat 
1492‒1501.

Pozostałe monety to: półgrosz koronny 
Aleksandra Jagiellończyka (1501‒1506), 
srebrny szeląg litewski Zygmunta iii Wazy 
wybity w 1623 roku, groszyk (czy też po 
niemiecku Gröschel) Leopolda i habsburga 
z 1695 roku, 13 szelągów koronnych i li-
tewskich Jana ii Kazimierza (1648‒1668) 
zwanych boratynkami, jedno- i trzykrajca-
rówki Fryderyka ii Wielkiego (łącznie 4 
sztuki), dwie sztuki 1/48 talara Fryderyka 
ii Wielkiego, 3 grosze Księstwa Warszaw-
skiego, trojak pruski Fryderyka ii Wilhelma 
oraz grosz Stanisława Augusta Poniatow-
skiego (2 sztuki).

Podejmując próbę rekonstrukcji proce-
sów historycznych na podstawie obserwacji 
stratygraficznych stwierdzić należy, iż 
pierwsze uchwytne za pomocą metod ar-

Ryc. 9. Siewierz, Rynek. Mosiężne radełko intro-
ligatorskie

Ryc. 10. Siewierz, Rynek. Tłok pieczętny
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cheologicznych ślady osadnictwa wiązać 
należy najwcześniej z pierwszą połową wie-
ku XV. Funkcjonowało ono przez całą dru-
gą połowę wieku XV, o czym świadczą 
odłożone na próchnicy pierwotnej warstwy 
oraz obiekty i ślady po budynkach drew-
nianych z tego okresu. 

W związku z powyżej omówioną stra-
tygrafią i datowaniem najstarszych pozio-
mów osadniczych zaznacza się wyraźna 
różnica pomiędzy kwerendą historyczną, 
a rzeczywistością zastaną w wykopach. Nie 
natrafiono bowiem na żadne ślady wskazu-
jące na okupację tego obszaru w wiekach 
Xiii i XiV, zdarzyły się niewielkie jedynie 
pozostałości osadnictwa XV wiecznego. 
W pierwszej połowie XVi wieku wybudo-
wany został ratusz, co miało związek z wy-

danym w 1523 roku przywilejem Jana Ko-
narskiego. Od tego momentu aż do XX 
wieku Rynek był już nieprzerwanie użytko-
wany, o czym świadczy bogaty zbiór zabyt-
ków z tego okresu, w tym kilkadziesiąt do-
brze datujących monet srebrnych i miedzia-
nych. Pomimo szeroko zakrojonych prac 
poszukiwawczych nie udało się zlokalizować 
studni znanej z przekazów ikonograficznych 
oraz zdjęć. Bardzo ciekawe wyniki przynio-
sły prace prowadzone w południowo-wschod-
niej części Rynku. Jednoznacznie wykluczo-
no fakt, iż pierwotnie południowa pierzeja 
Rynku przebiegała równolegle do północnej. 
Nie natrafiono na żadne ślady zabudowy, 
a odkryty w południowej części wykopu bruk 
kamienny wskazuje, iż w okresie wczesno-
nowożytnym plac miejscami był utwardzony. 
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Artur Ginter

eRGeBNiSSe ARChäOLOGiSCheR UNTeRSUChUNGeN  
AUF DeM MARKTPLATZ iN SieWieRZ, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

im Frühjahr 2009 wurden auf dem Marktplatz 
in Siewierz (Abb. 1) archäologische Untersuchungen 
durchgeführt (Abb. 2), die sich als Ziel setzten, die 
Überreste vom Rathaus und den benachbarten Brun-
nen zu entdecken sowie die Schichtenfolge im Bo-
den an der Stelle zu erkennen, wo hypothetisch 
angenommen die ursprüngliche Bebauungsfluchtlinie 
der südlichen Marktplatzseite hätte verlaufen können.

im ergebnis wurde ermittelt, dass die ersten 
mit archäologischen Methoden erfassbaren Be-
siedlungsspuren am frühesten mit der 1. hälfte 
des 15. Jh. zu verbinden sind. Jene Besiedlung 
bestand über die ganze zweite hälfte des 15. Jh., 
was die am ursprünglichen humus abgelegten 
Schichten sowie Objekte wie auch Spuren von 
holzhäusern dieser Zeit belegen können.

in der 1. hälfte des 16. Jh. wurde aufgrund 
eines 1523 von Jan Konarski herausgegebenen 

Privilegs ein Rathaus errichtet (Abb. 4). es war 
ein großes gemauertes Gebäude mit den Ausma-
ßen 19,4 mal 20,5 Meter (Abb. 6) mit einem 
zentral angebrachten Turm.

Seit diesem Moment war der Marktplatz un-
unterbrochen bis zum 20. Jh. benutzt, was eine 
reiche Reihe von geborgenen Funden (darunter 
Silber- und Kupfermünzen) belegt. Trotz breit 
angelegter Sucharbeiten konnte man den von den 
Bildüberlieferungen und Aufnahmen bekannten 
Brunnen nicht finden. Ausgeschlossen wurde ein-
deutig auch, dass die Südseite des Marktplatzes 
ursprünglich parallel der Nordseite verlaufen 
konnte. es konnten an der erwünschten Stelle an 
keine Bebauungsspuren angetroffen werden und 
lediglich an ein Steinpflaster, dessen Vorhanden-
sein nachweist, dass der Platz in der Neuzeit 
stellenweise befestigt worden war.

Artur Ginter

VÝSLeDKY ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU NA RYNKU V SieWieRZi,  
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

Na jaře roku 2009 byl na náměstí v Siewierzi 
(obr. 1) prováděn archeologický výzkum (obr. 2), 
jehož cílem bylo odkrytí pozůstatků radnice, stud-
ny, která se měla nacházet v její blízkosti, a pro-
zkoumání stratigrafických poměrů v místech 
hypotetické prvotní jižní fronty náměstí.

Výsledkem těchto výzkumů bylo zjištění, že 
nejstarší archeologicky prokazatelné sídlištní ak-
tivity je třeba spojovat nejdříve s 1. polovinou 
15. století. Osídlení zde pak trvalo po celou dru-
hou půli 15. století, o čemž svědčí kulturní vrs-
tva, nasedající na původní vrstvu drnu, jakož 
i objekty a stopy po dřevěných stavbách z té doby.

V 1. polovině 16. století byla na základě pri-
vilegia Jana Konarského, vydaného v roce 1523, 

postavena radnice (obr. 4). Jednalo se o velkou 
zděnou budovu o rozměrech 19,4 × 20,5 m (obr. 
6) z centrálně umístěnou věží. 

Od té doby bylo náměstí využíváno nepřetr-
žitě až do 20. století, o čemž svědčí bohatý sou-
bor nálezů (mezi nimi stříbrné a měděné mince). 
i přes široce založený průzkum se nepodařilo 
lokalizovat studnu, známou z ikonografických 
pramenů a fotografií. Jednoznačně byla rovněž 
vyvrácena hypotéza, že původně probíhala jižní 
fronta náměstí rovnoběžně se severní. V předpo-
kládaném prostoru nebyly prokázány žádné stopy 
zástavby, pouze kamenná dlažba, jejíž přítomnost 
dokazuje, že v raném novověku byla plocha ná-
městí místy zpevněna. 
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Zbigniew Małek, Justyna Król

SPRAWOZDANie Z BADAń WYKOPALiSKOWYCh  
NA RYNKU W KOZieGŁOWACh,  

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

W ramach rewitalizacji rynku (obecnie 
plac Moniuszki) w Koziegłowach (ryc. 1)
przeprowadzono poprzedzające badania wy-
kopaliskowe (finansowane przez Gminę 
i Miasto Koziegłowy) oraz nadzór arche-
ologiczny nad pracami ziemnymi (finanso-
wany przez firmę „Maksel-Styl” z Żarek 
Letnisko). Prace wykopaliskowe trwały 
z przerwami od 2 grudnia 2009 do 15 kwiet-
nia 2010 roku, natomiast nadzór archeolo-
giczny od zakończenia badań do 4 września 

2010 roku. Wykonawcą badań była firma 
Archeoprojekt z Częstochowy, a pracami 
kierowali Zbigniew Małek i Justyna Król.

Badania archeologiczne na rynku w Ko-
ziegłowach były pierwszymi tego typu pra-
cami prowadzonymi w mieście1. Po ich 
zakończeniu rynek w Koziegłowach został 
zarejestrowany jako stanowisko 13. Jak do-
tąd wykopaliskowo rozpoznano jedynie 
relikty zamku z wieków XiV‒XVi, poło-
żonego na zachód od miasta. Badania pro-

Ryc. 1. Koziegłowy. Lokalizacja rynku. Skala 1 : 25 000
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wadzili tam ‒ w latach sześćdziesiątych XX 
wieku Włodzimierz Błaszczyk, a w 1978 
roku halina Dobrzańska i Barbara Gołąb2.

Wykop sondażowy 1 zlokalizowano 
w miejscu planowanej budowy fontanny 
w centralnej partii rynku. W wyniku odkry-
cia reliktów historycznej zabudowy rozsze-
rzono go następnie w kierunkach południo-
wym i zachodnim. Łącznie przebadano 
powierzchnię około 125,5 m², na której 
odkryto 45 obiektów archeologicznych, 
w tym fragment kamiennych fundamentów 
ratusza, relikty drewnianej zabudowy, jamy 
posłupowe i jamy gospodarcze (ryc. 2). Cały 
zarys fundamentów ratusza odsłonięto i za-
dokumentowano po usunięciu warstwy hu-
musu i bruku kamiennego z płyty rynku 
(ryc. 3).

Stratygrafia nawarstwień na rynku w Ko-
ziegłowach nie odzwierciedlała średnio-
wiecznego pochodzenia miasta (ryc. 4). 
Wynikało to zapewne z licznych niwelacji 
związanych m.in. z porządkowaniem placu 
po częstych pożarach drewnianej zabudowy. 
Jedynie w częściach wschodniej i południo-
wej rynku, w wykopie pod kanalizację desz-
czową wzdłuż drogi 789, nawarstwienia były 
nienaruszone i sięgały przynajmniej 130 cm 
poniżej współczesnej powierzchni drogi. 
Relikty najstarszych budynków oraz obiek-
ty gospodarcze, datowane na wieki XV‒
XVi, wkopane były bezpośrednio w calec. 
Był to beżowy i ciemnożółty piasek, który 
zalegał na jasnosiwej glinie. W centralnej 
i południowej partii wykopu nad obiektami 
znajdowały się płytkie warstwy kulturowe, 
z których pochodzą fragmenty ceramiki da-
towanej od XV do XViii wieku oraz grosz 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na 
głębokości około 35‒40 cm od powierzch-
ni gruntu (296,25‒296,32 m n.p.m.) odsło-
nięto bruk wykonany głównie z niewielkich 
otoczaków oraz kamieni wapiennych. Był 
on ułożony na calcu oraz na niektórych 
starszych obiektach i warstwach kulturo-
wych. Brukowanie rynku wykonano w la-
tach 1840‒18433. Usunięto wtedy starą 
nawierzchnię, a teren prawdopodobnie zni-

welowano4. Nad brukiem z otoczaków odło-
żyła się nieznaczna warstwa akumulacyjna. 
Całość pokrywała warstwa podsypki z żół-
tego piasku grubości 5‒20 cm, na której 
ułożono kolejną warstwę bruku z dużych 
kamieni wapiennych. Nawierzchnię tę wy-
konano prawdopodobnie już w pierwszej 
połowie XX wieku. W okresie powojennym 
na powierzchnię bruku kamiennego nawie-
ziono humus oraz posadzono drzewa. Rynek 
zmienił wtedy swój pierwotny handlowy 
charakter i został przekształcony w park. 

Obiekt  1  –  ratusz  i  dom  zajezdny  (aus-
teria)

Na południowo-zachodni narożnik ka-
miennego fundamentu natrafiono tuż pod 
warstwą humusu i bruku wapiennego. Jego 
cały zarys odsłonięto po odhumusowaniu 
rynku (ryc. 3). Budynek o wymiarach 
24,5 × 14,2 m zbudowano na planie prosto-
kąta i zorientowano na osi północny 
wschód‒południowy zachód. Fundamenty 
wykonane były z łamanego kamienia wa-
piennego różnej wielkości, łączonego za-
prawą wapienną, którą pokryto również lico 
muru. Zauważono znaczne różnice grubości 
poszczególnych murów. Wykonany z poje-
dynczych kamieni mur północno-wschodni, 
podobnie jak część muru północno-zachod-
niego, miał szerokość 20‒25 cm. W połu-
dniowo-zachodniej części szerokość funda-
mentów wahała się od 35 do 80 cm, a wy-
sokość od 50 do około 80 cm. Miejscowo 
mury były zniszczone współczesnymi prze-
kopami instalacyjnymi lub przez korzenie 
drzew. Układ murów fundamentowych od-
zwierciedla podział funkcjonalny budynku 
na dwie części. Z tyłu budynku, w części 
północno-wschodniej, na całej jego długości 
znajdowała się stajnia (pomieszczenie i). Od 
frontu, w części południowo-zachodniej, 
ulokowano pomieszczenia władz miejskich, 
szynk trunków i pokoje gościnne (pomiesz-
czenia ii‒Viii). Podczas odczyszczania po-
wierzchni fundamentów znaleziono mocno 
przemieszany materiał zabytkowy w posta-
ci fragmentów ceramiki naczyniowej, szkła, 
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Ryc. 3. Koziegłowy, rynek. Lokalizacja fundamentów ratusza i wykopu sondażowego

Ryc. 4. Koziegłowy, rynek. Studnia wraz z otaczającą nawierzchnią kamienną i rowkiem (obiekt 6) 
oraz fragment kamiennego bruku



Ryc. 5. Koziegłowy, rynek. Podwalina drewnianego budynku (obiekt 44)

Ryc. 6. Koziegłowy, rynek. Obiekt 37 z wyeksplorowaną jamą z „plecionką”. 
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przedmioty metalowe i kości zwierzęce. 
Można go dość szeroko datować na wieki 
XV‒XiX.

Kamienne fundamenty to pozostałości 
koziegłowskiego ratusza zaznaczonego na 
planach miasta z XiX wieku. ich wymiary 
odpowiadają wymiarom budynku z roku 
1818, ale w dokumentach nie ma wzmian-
ki o jego podmurowaniu5. Wiadomo nato-
miast, że był zbudowany z drewna i mieścił 
również szynk, dom zajezdny i stajnię. Po-
nieważ drewniany budynek był już mocno 
zniszczony, władze miasta zamówiły projekt 
nowego, murowanego ratusza u architekta 
Deschnera ze Sławkowa6. Koszt tego przed-
sięwzięcia przekraczał jednak możliwości 
kasy miejskiej i zdecydowano się prawdo-
podobnie jedynie na bieżący remont7. 
W roku 1848, kiedy stan budynku znowu 
groził zawaleniem, zamknięto szynk. Rok 
później budynek rozebrano, a drewno z roz-
biórki sprzedano na publicznej licytacji. 
W 1852 roku sporządzono plany i koszto-
rysy na postawienie z drewna nowej auste-
rii zajezdnej i szopy na przechowywanie 
narzędzi ogniowych, ale przynajmniej do 
1854 roku nie uzyskano aprobaty władz 
gubernialnych8. Pod koniec XiX wieku miej-
scowa straż pożarna trzymała swoje urzą-
dzenia gaśnicze w budynku na rynku, któ-
ry spłonął ostatecznie w roku 19099.

Obiekt 7 –  studnia
W centralnej partii rynku, w odległości 

około 4,4 m na zachód od fundamentów 
ratusza, znajdowała się studnia przykryta 
na poziomie gruntu betonową płytą z wła-
zem i z pompą żeliwną. W trakcie badań 
wykopaliskowych odsłonięto kamienną 
cembrowinę studni, której zewnętrzna śred-
nica wynosiła około 2 m. Cembrowina 
wykonana była z łamanych kamieni wa-
piennych ułożonych bez zaprawy. Na po-
ziomie bruku kamiennego, który stanowił 
poziom użytkowy rynku w XiX wieku 
odsłonięto elementy zagospodarowania 
przestrzeni wokół studni (ryc. 4). W odle-
głości 40‒70 cm od cembrowiny ułożono 

płaskie kamienie wapienne tworzące pas 
szerokości 50‒60 cm. Nawierzchnia ta za-
chowała się w części południowej i wschod-
niej (łącznie 84 kamienie). Pozostałe partie 
zniszczono współcześnie, podczas układania 
kabli elektrycznych i kanalizacji deszczo-
wej. Pierwotnie nawierzchnia miała kształt 
zbliżony do okręgu o średnicy około 4,5 m 
lub czworokąta o zaokrąglonych narożni-
kach. Wokół studni zlokalizowano również 
czworokątny rowek (obiekt 6), który za-
mykał obszar o wymiarach około 7 × 6,7 m. 
Jego szerokość wynosiła 30‒50cm, a głę-
bokość 10 cm. Prawdopodobnie miał on 
służyć odwodnieniu. Pod warstwą bruku 
kamiennego ukazał się owalny zarys wy-
kopu studni o wymiarach około 5 × 5,5 m, 
wypełniony warstwą zasypiskową zmiesza-
nego piasku i grudek gliny. Między cem-
browiną a nawierzchnią kamienną zasypisko 
było inne, co świadczy prawdopodobnie 
o późniejszych pracach modernizacyjnych. 
Na powierzchni warstwy zasypiskowej, 
wśród kamieni bruku, znaleziono monetę 
‒ prawdopodobnie szeląg Jana Kazimierza. 
Z zasypiska studni pochodzą również licz-
ne fragmenty ceramiki (głównie nowożyt-
nej) i przedmiotów metalowych, a w war-
stwie ziemi pokrywającej cembrowinę 
znaleziono pięć kopiejek z roku 1876.

W trakcie późniejszych prac budowlanych 
rozebrano część kamieni cembrowiny do 
poziomu posadowienia fontanny. Po wypom-
powaniu wody stwierdzono, że kamienna 
cembrowina zwęża się nieznacznie ku doło-
wi i jest osadzona na czworokątnej drewnia-
nej konstrukcji. Odkryto pięć poziomów 
belek, prawdopodobnie dębowych, ułożonych 
na zrąb, natomiast kolejne tkwiły poniżej 
lustra wody. Początki studni mogą sięgać 
okresu nowożytnego, na co wskazuje dwu-
członowa konstrukcja. Znaleziska nowożytnej 
ceramiki, jak i kontekst zalezienia monet nie 
daje możliwości jej precyzyjnego datowania. 
Wykop pod studnię naruszył natomiast star-
sze obiekty datowane ogólnie na wieki XV‒
XVi, co może wyznaczać terminus post quem 
powstania studni.
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Obiekt 31 ‒ kuźnia
Na część obiektu 31 natrafiono we 

wschodniej partii wykopu sondażowego, na 
głębokości około 10‒20 cm (296,16 m 
n.p.m.) od powierzchni gruntu. Jego dalsze 
części odsłonięto w centralnej partii sonda-
żu 1, a następnie – po dokonaniu rozszerzeń 
wykopu w kierunkach południowym i za-
chodnim. Odkryty obiekt to przydenna par-
tia czworokątnego drewnianego budynku 
zagłębionego w ziemię, zorientowanego na 
osi wschód‒zachód o wymiarach około 
650 × 450 cm. Od zachodu przylegało do 
niego czworokątne pomieszczenie o wymia-
rach około 180 × 170 cm. Stwierdzono, że 
konstrukcja ścian zewnętrznych i działo-
wych była posadowiona na warstwie zmie-
szanego piasku. Zachowane in situ elemen-
ty były zwęglone, a na dnie budynku znaj-
dowała się warstwa spalonego drewna 
pochodzącego prawdopodobnie z podłogi. 
Powyżej zalegał rumosz składający się 
z licznych fragmentów polepy, zlasowanych 
cegieł i spalenizny. Fragmenty polepy no-
siły odciski słomy, co wskazuje, że pokry-
wały ściany budynku. Warstwy te świad-
czyły o destrukcji budynku w wyniku po-
żaru. Pozostałe nawarstwienia mają 
charakter akumulacyjny i powstały już po 
jego zniszczeniu. W warstwach zniszczone-
go budynku odkryto liczne fragmenty cera-
miki datowanej na wieki XV i XVi. Były 
to pozostałości przede wszystkim garnków, 
ale również misy i trójnóżka. Unikatową 
formą jest natomiast fragment dużego, ba-
niastego naczynia z lejkiem. Lejek umiesz-
czony był powyżej najwyższej wydętości 
brzuśca i zwrócony ku górze. Powierzchnię 
naczynia ozdobiono ornamentem rytym 
w postaci podwójnej linii poziomej i falistej 
pomiędzy nimi oraz pojedynczej linii poni-
żej. Pierwotnie naczynie miało zapewne dwa 
ucha po obu stronach lejka. Ważnym zna-
leziskiem jest około 80 sztuk odpadów po-
chodzących z obróbki żelaza. Są to przede 
wszystkim żużle, w tym tzw. miseczkowa-
te, oraz skorodowane bryły żelaza. Odkry-
to także dwa żelazne groty bełtów repre-

zentujące odmiany grotów z tulejką. Pierw-
szy z nich, o długości 85 mm, ma kolec 
o przekroju romboidalnym. Drugi jest smu-
klejszy, o długości 80 mm, z kolcem o prze-
kroju romboidalnym, ale zbliżonym do 
kwadratu. W jego tulei tkwi kawałek drzew-
ca. Analogiczne egzemplarze znaleziono 
m.in. na zamkach w Koziegłowach i Pod-
zamczu – można je datować na wieki XV‒
XVi. Na uwagę zasługuje niezidentyfiko-
wany przedmiot odlany z ołowiu o wymia-
rach 63 × 38 × 20 mm. Po jego obydwu 
bokach zachowały się prawdopodobnie 
wypustki po formie odlewniczej. Poza tym 
w obiekcie odkryto liczne przedmioty me-
talowe, przede wszystkim gwoździe i nity, 
pojedyncze fragmenty podków (?) oraz inne, 
trudne do identyfikacji. Na podstawie żuż-
li i przedmiotów metalowych określono 
budynek jako kuźnię.

Na podstawie znalezionej ceramiki moż-
na określić chronologię tego budynku na 
wieki XV‒XVi. Być może uległ on znisz-
czeniu w wyniku pożaru, który strawił 
Koziegłowy w połowie XVi wieku, spłonął 
wówczas również ratusz miejski. Znane 
źródła historyczne nie wymieniają kuźni 
na koziegłowskim rynku. Można jednak 
domniemywać, że było to miejsce obróbki 
żelaza na potrzeby lokalne. Być może do-
starczało również militariów dla strażników 
komory celnej mieszczącej się w Kozie-
głowach, o czym świadczyłyby odkryte 
elementy uzbrojenia.

Obiekt 44
W trakcie eksploracji obiektu 31 w po-

łudniowej części wykopu, na głębokości 
około 60‒70 cm od powierzchni (295,8‒ 
295,9 m n.p.m.) uchwycono północną część 
czworokątnego budynku o wymiarach oko-
ło 466 × 146 cm, który oznaczono jako 
obiekt 44 (ryc. 7). Budynek ten, zoriento-
wany na osi północ‒południe, był prosto-
padły do odkrytego wcześniej budynku 
kuźni (obiekt 31) i naruszał jego południo-
wą partię. Wewnątrz podzielono go ściana-
mi działowymi na trzy równoległe części. 
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Na głębokości około 70‒80 cm od po-
wierzchni (295,71‒295,79 m n.p.m.), po 
usunięciu warstw zasypiskowych natrafiono 
na organiczną masę ‒ pozostałość po roz-
kładzie desek tworzących podłogę. Podłoga 
na całej długości budynku była posadowio-
na na podsypce z piasku. Poniżej znajdo-
wała się podwalina budynku wykonana 
z siedemnastu nieokorowanych, prawdopo-
dobnie dębowych pni, ułożonych obok sie-
bie na osi północ‒południe (ryc. 6). ich 
średnice wahały się od 15 do 28 cm. ele-
menty drewniane tego budynku nie nosiły 
śladów pożaru. W trakcie eksploracji obiek-
tu 44 odkryto stosunkowo liczne fragmenty 
ceramiki datowane na wieki XV‒XVi, nie 
natrafiono jednak na materiał określający 
jego funkcję. Wyeksplorowano jedynie tę 
część budynku, która została odsłonięta 
w wykopie sondażowym.

Obiekt 37
Na głębokości około 40 cm od po-

wierzchni (296,2 m n.p.m.), w północno-
-zachodnim narożniku wykopu sondażowe-
go, natrafiono na część obiektu 37. Miał on 
zaokrąglony kształt od południa i wydłużo-
ny w kierunku południowo-wschodnim, 
gdzie był zniszczony przez studnię. Jego 
wymiary wynosiły 360 × 214 cm. W cen-
tralnej części obiektu odkryto jamę, której 
dno i ściany wyłożone były przeplatającymi 
się gałęziami (ryc. 6). Ta konstrukcja zo-
stała określona jako „plecionka”. Zarejestro-
wany fragment jamy miał wymiary 
150 × 80 cm i 40 cm głębokości. Wypełni-
sko obiektu stanowiły warstwy zasypiskowe, 
a w jego górnej partii umieszczono luźne 
kamienie wapienne prawdopodobnie służą-
ce również do zasypania jamy. Znaleziono 
tylko pojedyncze fragmenty ceramiki, które 
można ogólnie datować na wieki XV‒XVii. 
Prawdopodobnie było to obiekt gospodarczy 
lub produkcyjny. Jednak ze względu na nie-
wielki zakres rozpoznania nie można jed-
noznacznie określić jego funkcji. Wiadomo, 
że w budynku ratusza od XVi wieku funk-
cjonowała postrzygalnia sukna (folusz) oraz 

farbiarnia10. Niewykluczone, że obiekt ten 
mógł być wykorzystywany w tego typu 
pracach.

Badania wykopaliskowe przyniosły rów-
nież odkrycie dziewiętnastu obiektów okre-
ślonych jako jamy posłupowe. Na podstawie 
ich planigrafii trudno jednak określić zarys 
budynku lub budynków, których były po-
zostałością. W rzucie poziomym obiekty te 
były najczęściej koliste o średnicy od 18 
do 40 cm, owalne lub zbliżone do czwo-
rokątnych, o wymiarach od około 36 × 26 cm 
do 45 × 40 cm. ich głębokość od poziomu 
odkrycia wahała się od 24 do 64 cm. Śla-
dy po drewnianych słupach były koliste 
w przekroju, o średnicy od 15 do 26 cm 
lub rzadziej czworokątne o wymiarach 
20 × 12 cm. ich głębokość wahała się od 
18 do 60 cm od powierzchni odkrycia. 
Końce słupów były prosto ścięte, tylko 
w jednym obiekcie zachował się in situ 
fragment zaostrzonego słupa. W jamach 
natrafiono na kamienie układane dookoła 
słupa. Niektóre tkwiły in situ nienaruszone 
po wyjęciu lub rozkładzie drewna. W ja-
mach posłupowych odkryto fragmenty na-
czyń ceramicznych, kości zwierzęce, poje-
dyncze fragmenty gwoździ lub nitów, a tak-
że szeląg Jana Kazimierza i grosz koronny 
Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1768 
roku. Monety oraz inne znaleziska mogły 
być celowo zdeponowane. Niektóre jamy 
wzajemnie się przecinały co może świad-
czyć o przebudowie lub reperacji konstruk-
cji drewnianego budynku. Na podstawie 
relacji stratygraficznych z innymi obiekta-
mi ustalono, że budynki słupowe musiały 
funkcjonować w okresie między XVii 
a drugą połową XViii wieku.

Ważnego odkrycia na rynku w Kozie-
głowach dokonano w trakcie nadzoru ar-
cheologicznego. W jednej z dużych jam 
(obiekt 50) zlokalizowanej około 2 m na 
północ od wykopu sondażowego, pod pół-
nocno-zachodnim narożnikiem fundamentu 
ratusza odkryto 224 fragmenty kafli formo-
wanych w matrycach oraz 111 fragmentów 
komór. Są to przede wszystkim kafle wy-
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pełniające ‒ środkowe, a także gzymsowe, 
narożne i fryzowe. Wstępnie wydzielono 
około 16 typów zdobienia ornamentem ro-
ślinnym, geometryczno-roślinnym i geome-
trycznym, szkliwione polewami zielonymi, 
oliwkowymi, żółtymi, wielobarwnymi, 
a także pozbawione całkowicie glazurowa-
nia lub polewane jedynie częściowo bez-
barwną polewą (ryc. 8). Na podstawie cech 
stylistycznych można je datować na drugą 
połowę XVi i pierwszą połowę XVii wie-
ku. W pozyskanym zbiorze zdecydowanie 
wyróżniają się kafle z herbem rodowym 
Filipa Padniewskiego, biskupa krakowskie-
go i księcia siewierskiego w latach 
1562‒1572 (ryc. 9). W centralnej części lica 
kafla umieszczono w okręgu herb biskupa 
– Nowina, przedstawiający umieszczony nad 
uchem/kabłąkiem kotła krzyż lub miecz, 
rękojeścią skierowany ku górze. W otoku 
umieszczono napis w języku łacińskim: 
PhiLiPPUS PADNieVSKi· D: G: ePiS: 
CRA DUX S· [PhiLiPPUS PADNieVSKi 
Dei GRATiA ePiSCOPUS CRACOVieN-
SiS DUX SeVeRiAe], czyli: FiLiP PAD-
NieWSKi Z BOŻeJ ŁASKi BiSKUP KRA-
KOWSKi KSiĄŻę SieWieRSKi. Kilka 

fragmentów tych kafli nie miało polewy, 
większość jednak szkliwiona była polewą 
zieloną lub żółtą. Okoliczności znalezienia 
dużego zbioru kafli, w warstwie zasypisko-
wej jednej jamy, wskazują że był to celowy, 
jednoczasowy depozyt. Otwarte pozostaje 
pytanie, czy działo się to w wyniku znisz-
czenia budynku i pieców np. przez pożar, 
czy wymieniono je po latach użytkowania. 
Można przyjąć, że kafle pochodzą z pieców 
znajdujących się w miejskim ratuszu. 
W okresie rządów biskupa Filipa Padniew-
skiego w Koziegłowach stał już zapewne 
nowy ratusz. Stary spłonął, a zgodę na jego 
odbudowę wydał w 1550 roku biskup Sa-
muel Maciejowski11.

Badania wykopaliskowe na rynku w Ko-
ziegłowach wykazały istnienie reliktów 
wielofazowej zabudowy z wieków XV‒XiX, 
zlokalizowanych przede wszystkim w jego 
centralnej części. istotną obserwacją jest 
przy tym brak ciągłości nawarstwień kultu-
rowych, co utrudnia precyzyjne datowanie 
obiektów. Prawdopodobnie wyjątkiem są 
południowe i wschodnie rejony rynku, gdzie 
układ stratygraficzny mógł być niezakłóco-
ny od początków miasta w XiV wieku. 

Ryc. 8. Koziegłowy, rynek. Wybór kafli piecowych 
(druga połowa XVi–pierwsza połowa XVii w.)

Ryc. 9. Koziegłowy, rynek. Kafle piecowe z her-
bem biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego
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PRZYPiSY

1 Po zakończeniu badań autorzy niniejszego sprawozdania prowadzili nadzór archeologiczny przy 
fundamentach pałacu biskupiego w Koziegłowach, stanowisko 14. Sprawozdanie z tego nadzoru znaj-
duje się w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Często-
chowie.

2 W. B ł a s z c z y k, W starożytności i w średniowieczu, w: Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia 
z dziejów księstwa siewierskiego, red. F. K i r y k, Katowice 1994, s. 95‒98. Tam dalsza literatura; por. 
też S. K o ł o d z i e j s k i, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa 
krakowskiego, Kraków 1994, s.147‒148. 

3 Od 1840 do 1843 roku brukowanie rynku wykonał Jan Wolicki, który był Administratorem Dóbr 
Donacyjnych Koziegłów i dzierżawcą propinacji w mieście. Por. Archiwum Państwowe w Łodzi, Ante-
riora Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego z lat 1807‒1867 (dalej Anteriora...), Akta szczegółowe ty-
czące bruku w mieście Koziegłowy 1838‒1860, sygn. 551.

4 W piśmie do Rządu Gubernialnego Kieleckiego Wolicki informował, że w trakcie usuwania starej 
nawierzchni natrafiono na fragmenty pni i faszyny, które usunięto, a powstałe doły zasypano piaskiem; 
AP Łódź, Anteriora..., Akta szczegółowe tyczące bruku w mieście Koziegłowy 1838‒1860, sygn. 551, 
k. 25. 

5 „[…] z Drzewa wystawiony Ratusz Mieyski wraz z Staynią 82’ Stop długości, 48’ szerokości, 16’ 
wysokości (odpowiednio 24,6 × 14,4 m i 4,8 m wysokości wg miary staropolskiej – przyp. aut.). Ścian 
aż pod Belki i z gontow pokrycie w bardzo złym stanie iest, iż nie tylko gonty, Łaty i Krokwie, ale i Bel-
ki poczęści nad Staynią i Ścianami zgniłe znaydują się, i obalenia się samego wprędce oczekiwać moż-
na […]. [...] duże izby, jedna ciemna Komora i Staynia Gościnna […] naymniejszey dla Miasta i obcych 
przejeżdżaiących nie czyni wygody”. AP Łódź, Anteriora..., Akta specjalia tyczące się reperacji ratusza 
miejskiego i postawienia mostu w mieście Koziegłowach 1817‒1859, sygn. 550, k. 34‒36.

6 O tym, że udało się przeprowadzić przynajmniej naprawę drewnianego budynku może świadczyć 
wzmianka z roku 1820: „[…] pośrodku rynku jest ratusz na kształt austeryi dla wygody podróżujących 
w stanie świeżo wyreperowanym”. AP Łódź, Anteriora..., Akta specjalia tyczące się opisu historyczno-
-statystycznego miasta Koziegłowy [1792‒1798] 1822‒1866, sygn. 548, k. 66.

7 Pośród korespondencji urzędowej znajduje się projekt murowanego ratusza oraz jego kosztorys. AP 
Łódź, Anteriora..., Akta specjalia tyczące się reperacji ratusza miejskiego i postawienia mostu w mieście 
Koziegłowach 1817‒1859, sygn. 550, k. 32.

8 Dokumenty dotyczące ratusza zgromadzone w Archiwum Państwowym w Łodzi kończą się na roku 
1854. 

9 J. W i ś n i e w s k a, Dzieje miasta i gminy Koziegłowy, Katowice 1996, s. 203‒204.
10 Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 3, z. 1, red. F. 

S i k o r a, Kraków 1994, s. 80.
11 F. K i r y k, J. R e j m a n, Miasta ziemi Siewierskiej, w: Siewierz..., s. 332‒333; J. W i ś n i e w s k a, 

Dzieje..., s. 43‒44.

Niezwykle ważnym znaleziskiem jest duży 
zbiór kafli piecowych, szczególnie fragmen-
ty z herbem biskupa Filipa Padniewskiego. 
Piec z kaflami herbowymi wskazywał przede 

wszystkim na związek księcia siewierskie-
go z miastem, a jednocześnie mógł podkre-
ślać jego osobisty wkład w wyposażenie 
nowego ratusza. 
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Zbigniew Małek, Justyna Król

ZPRÁVA Z ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU NA RYNKU V KOZieGŁOWÁCh, 
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

V rámci revitalizace náměstí v Koziegłowách 
(obr. 1) proběhl od 2. prosince 2009 do 4. září 
2010 s přestávkami předstihový archeologický 
výzkum a dohled nad zemními prácemi. Výzkum 
vedli Zbigniew Małek a Justyna Król z firmy 
Archeoprojekt v Częstochowé. Jednalo se o prv-
ní archeologický výzkum v jádru města.

Sonda č. 1 o celkové ploše cca 125,5m² byla 
lokalizována ve střední části náměstí. Na této plo-
še bylo zjištěno celkem 45 objektů, mimo jiné část 
kamenných základů radnice, relikty dřevěné zá-
stavby, kůlové jamky a hospodářské jámy (obr. 2). 
Celkový půdorys radnice byl zachycen a doku-
mentován po odstranění vrstvy ornice a kamenné 
dlažby z povrchu náměstí. Souvrství bylo v mno-
ha místech poškozeno v důsledku m.j. zarovná-
vání terénu po požárech, výměnách dlažby a pře-
stavbách radnice v 19. století (obr. 7).

K nejstarším objektům patří pozůstatky dvou 
dřevěných staveb (objekt č. 31 a 44) datované 
do 15.–16. století. Objekt č. 31, který zanikl  
v důsledku požáru, byl interpretován jako ko-
várna vzhledem k výskytu četných odpadů ze 
zpracovávání železa. Nepodařilo se zjistit funk-
ci objektu 44 (obr. 5). Objekt č. 37, který před-

stavovala jáma se stěnami zpevněnými výple-
tem, měla pravděpodobně výrobní účel (15.–17. 
století) (obr. 6). Do 17.–18. století byly dato-
vány kůlové jamky a jde pravděpodobně o po-
zůstatky blíže neurčitelné dřevěné zástavby. Na 
ploše náměstí byly také odkryty kamenné zá-
klady dřevěné radnice (objekt č. 1), při níž byla 
též krčma či zájezdní hostinec (obr. 3). Zákla-
dy mohly pocházet ze 2. poloviny 18. století 
nebo z 19. století. Z historických pramenů je 
známo, že dřevěná konstrukce stěn a střechy 
byla v této době minimálně dvakrát opravová-
na nebo přestavována. Západně od radnice se 
nacházela studna (objekt č. 7) s dřevěným a kamen-
ným vyložením datovaná do novověku (obr. 4).

Během archeologického výzkumu byly získá-
ny četné fragmenty keramických nádob (15.–19. 
století), kamnových kachlů (16.–17. století), skla, 
zvířecích kostí, několik mincí a kovové předmě-
ty. K nejzajímavějším patří bohatý soubor kach-
lů ze 2. poloviny 16. a 1. poloviny 17. století  
(obr. 8, 9). zdobených mj. erbem a titulaturou 
krakovského biskupa Filipa Padniewského 
(1562‒1572). 

Zbigniew Małek, Justyna Król

eiN BeRiChT VON DeN GRABUNGSFORSChUNGeN AM MARKTPLATZ  
iN KOZieGŁOWY, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT 

(Zusammenfassung)

Bei der Sanierung des Marktplatzes in Koziegłowy 
(Abb. 1) wurden vom 2. Dezember 2009 bis zum 
4. September 2010, mit Pausen, vorausgehende Aus-
grabungen sowie eine archäologische Übersicht über 
die erdarbeiten durchgeführt. Die Untersuchungen 
wurden Zbigniew Małek und Justyna Król von der 
Firma Archeoprojekt aus Częstochowa anvertraut. 
es war eine erste erkennung des Stadtzentrums in 
archäologischer hinsicht.

eine Sondagegrabung (Sondage 1) von ge-
samter Fläche von etwa 125,5 m² wurde im 

zentralen Teil des Marktplatzes angelegt. Auf 
diesem Areal konnten 45 archäologische Objek-
te erkannt werden, darunter ein Fragment von 
Steinfundamenten des Rathauses, Relikte einer 
hölzernen Bebauung, Pfosten- und Wirtschafts-
gruben (Abb. 2). Der ganze Umriss von Rat-
hausfundamenten konnte freigelegt und doku-
mentiert werden, nachdem die humus- und 
Steinpflasterschichten von der Marktplatzober-
fläche beseitigt worden waren. Die genannten 
Schichten waren durch u.a. instandsetzung nach 
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Bränden, einem Austausch der Oberfläche sowie 
Umbauten des Rathauses im 19. Jh. gestört (Abb. 7).

Zu den ältesten freigelegten Objekten gehören 
Überreste von zwei holzhäusern (Objekt 31, 44), 
in die 15.–16. Jh. datiert. Das Objekt 31, durch 
einen Brand zerstört, wurde als eine Schmiede 
gedeutet, in Rücksicht auf mehrere vorhandene 
Abfallstücke, die von der eisenverarbeitung stamm-
ten. Die Funktion des Objekts 44 (Abb. 5) konn-
te leider nicht festgestellt werden. Das Objekt 37, 
wo eine mit Flechtwerk verkleidete Grube entdeckt 
wurde, hatte wahrscheinlich einem Gewerbezweck 
gedient (15.–17. Jh.) (Abb. 6). in die Zeit des 
17.–18. Jh. werden die Pfostengruben gesetzt, die 
Überrest einer näher unbestimmbaren holzbebau-
ung darstellten. Auf dem Marktplatz wurden auch 
Steinfundamente eines hölzernen Rathauses frei-
gelegt (Objekt 1), das auch die Funktion eines 
Kretschams oder Gasthofs erfüllte. Das Fundament 

kann aus der 2. hälfte des 18. oder aus dem 19. 
Jh. stammen (Abb. 3). Von den schriftlichen Quel-
len weißt man, dass die holzkonstruktion der 
Wände und des Dachs mindestens zweimal repariert 
oder umgebaut war. Westlich des Rathauses gab 
es einen Brunnen (Objekt 7), in die Neuzeit datiert, 
mit einer hölzernen und steinernen Zimmerung 
versehen (Abb.4).  

Bei den archäologischen Untersuchungen 
konnten mehrere Fragmente neuzeitlicher Keramik 
(15.–19. Jh.), Ofenkacheln (16.–17. Jh.), Glas, 
Tierknochen, einige Münzen und Metallgegen-
stände geborgen werden. Zu den interessantesten 
gehört eine große Sammlung von Kacheln aus 
der 2. hälfte des 16. und der 1. hälfte des 17. 
Jh., (Abb. 8, 9) u.a. mit dem Wappen und Titu-
latur des Krakauer Bischofs Filip Padniewski 
(1562–1572) verziert.
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Artur Ginter

WYNiKi BADAń ARCheOLOGiCZNYCh  
W ZAChODNieJ PiWNiCY ZAMKU W SieWieRZU, 

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

W lipcu 2009 roku w zachodniej piw-
nicy zamku siewierskiego przeprowadzono 
badania archeologiczne zmierzające do 
rozpoznania tej części warowni (ryc. 1)1. 
Prace zalecone zostały przez Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach w związku z planową, grun-
towną rewitalizacją piwnicy, a ciężar in-
westycyjny spoczął na właścicielu zamku, 
którym jest Urząd Miasta i Gminy w Sie-
wierzu. 

Wytyczono 3 wykopy badawcze o łącz-
nej powierzchni 17,1 m². Wykop 1 o wy-
miarach 3 × 2 m2 ‒ w północno-wschodnim 
narożniku piwnicy, czyli w miejscu spodzie-
wanego zamknięcia najstarszego domu zam-
kowego. Wykop 2 o wymiarach 3 × 2 m ‒ 
w narożniku, jaki tworzyło strzępie ściany 
działowej ze ścianą zachodnią piwnicy. 
W jego obrębie zakładano odkrycie pier-
wotnego przebiegu ściany kurtynowej śre-
dniowiecznego zamku oraz spodziewano się 

Ryc. 1. Siewierz. Lokalizacja zamku. Skala 1 : 25 000
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pozyskania informacji pozwalających na jej 
datowanie. Wykop 3 o wymiarach 1,8 × 1,5 m 
‒ naprzeciw dzisiejszego wejścia do piwni-
cy w narożniku północno-zachodnim. Jego 
celem było uchwycenie zamknięcia od po-
łudnia najstarszego domu zamkowego i ana-
liza nawarstwień. W trakcie prac badaw-
czych podjęto ponadto decyzję o poszerze-
niu wykopu 1 w kierunku południowym 
o 1,2 metra w celu maksymalizacji obser-
wacji stratygraficznych i architektonicznych. 
Położenie piwnicy i rozmieszczenie w niej 
wykopów przedstawiają ryc. 2 i 3.

Wykop 1
Wykop ten zlokalizowany został w pół-

nocno-wschodniej części piwnicy w celu 
uchwycenia nawarstwień związanych z re-
liktami najstarszego domu zamkowego, 
spodziewano się tu znaleźć pozostałości jego 
części południowej oraz nawarstwień po-
chodzących z szesnastowiecznej fazy prze-
budowy zamku przez biskupa Piotra Tomic-
kiego, czyli okresu powstania badanej piw-
nicy. 

Pod współczesną warstwą gruzu cegla-
nego i wapiennego przemieszanego z za-

Ryc. 2. Siewierz, zamek. Rzut zamku ‒ w południowo-zachodniej części szrafunkiem zaznaczona piw-
nica zachodnia

0 5 m
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Ryc. 3. Siewierz, zamek. Rzut piwnicy zachodniej z naniesionymi wykopami.

prawą oraz śmieciami (tu m.in. moneta 
z 1964 roku) odkryto bardzo cienkie war-
stwy próchnicy, piasku oraz gliny stanowią-
ce relikty poziomów użytkowych piwnicy. 
Dwa z nich składające się w całości z brą-
zowej próchnicy z niewielkimi fragmentami 
desek stanowiły zapewne pozostałości drew-
nianej podłogi, która najprawdopodobniej 
uległa zarwaniu a następnie całkowitemu 
niemalże rozkładowi (ryc. 4). Najstarsze 
zabytki pozyskane z tych nawarstwień moż-
na datować na koniec XVi wieku.

Wszystkie wyżej omówione warstwy 
nowożytne zalegały na stosunkowo grubej 
(miejscami dochodzącej do 35 centymetrów) 
warstwie białego piasku stanowiącej bez 
wątpienia sztuczny nasyp wykonany bez-
pośrednio na próchnicy pierwotnej. Nasyp 
ten widoczny był również w trakcie prac 
badawczych prowadzonych przez Janusza 
Pietrzaka w 2007 roku i Teofila Dębow-
skiego w latach siedemdziesiątych XX wie-
ku3. Wykonany został najprawdopodobniej 
w celu nadsypania stożka, przy czym silna 
jego niwelacja w omawianym wykopie nie 
pozwala na jakąkolwiek analizę formy, a co 
za tym idzie także przeznaczenia.

W wyniku eksploracji uchwycono po-
ziomy posadowienia ścian, do których przy-
legała omawiana jednostka badawcza. 
Pierwsza ze ścian stanowiąca północny 
profil wykopu posadowiona została bardzo 
płytko, zaledwie 50 cm pod zastanym po-
ziomem piwnicy i nie była przewiązana ze 
ścianą wschodnią. Związany z nią wkop 
fundamentowy przeciął wszystkie omawia-
ne poziomy użytkowe, co świadczy o jej 
późnonowożytnym pochodzeniu zapewne 
sięgającym XViii wieku. Druga ze ścian 
posadowiona została na próchnicy pierwot-
nej, przy czym brak jest zupełnie przesłanek 
stratygraficznych do jej datowania.

W celu uchwycenia relacji pomiędzy 
nawarstwieniami i konstrukcjami podjęto 
decyzję o przedłużeniu wykopu w kierunku 
południowym tak, aby jego profil zachodni 
dochodził prostopadle do fundamentu ścia-
ny działowej piwnicy (widocznego w pro-
filu północnym wykopu 2). Niestety, po-
dobnie jak w wykopie 2 fundament ten 
w badanej części był wykonany z kamienia 
łączonego zaprawą cementową. Prawdopo-
dobnie jest to efekt prac wykonywanych na 
zamku w latach pięćdziesiątych zeszłego 

0 5 m
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stulecia, których celem była odbudowa za-
chodniego skrzydła zamku. Wykonano za-
pewne jedynie fundamenty (bardzo praw-
dopodobne, iż w miejscu oryginalnych ścian 
rozebranych ze względu na niewielkie moż-
liwości nośne). Zmiana koncepcji, bądź 
uwarunkowania innego typu spowodowały, 
iż projekt odbudowy został zarzucony, 
a nowo wymurowane ściany zasypano gru-
zem, nie pozostawiając o tej akcji budow-
lanej żadnej wzmianki.

Wykop 2
Wykop ten zlokalizowano w miejscu 

styku zachodniej ściany piwnicy ze strzę-
piami ściany działowej. W rejonie tym piw-
nica wyraźnie załamywała się pod niewiel-
kim kątem wskazując jednoznacznie, iż 
mamy do czynienia z różnymi jej fazami. 

eksploracja w omawianym wykopie po 
usunięciu zalegającego na stropie gruzu 
przebiegała w obrębie przemieszanych 
warstw stanowiących zasypisko wkopu 
o nieznanym przeznaczeniu. Po usunięciu 

około 1 metra nawarstwień zarysowały się 
w rzucie wyraźne krawędzie omawianego 
wkopu wyglądające jak regularna odkryw-
ka archeologiczna lub architektoniczna (przy 
czym drugi z wariantów jest bardziej praw-
dopodobny, gdyż znana nam dokumentacja 
archeologiczna jest wyjątkowo dokładna 
i kompletna). Wykop ten zniszczył orygi-
nalne nawarstwienia odłożone w trakcie 
funkcjonowania piwnicy oraz strop znajdu-
jącego się bezpośrednio pod nim nieregu-
larnego obiektu, który okazał się pochów-
kiem konia najprawdopodobniej z okresu 
późnonowożytnego (o czym świadczy zna-
leziony w nim fragment naczynia). Po usu-
nięciu wypełnisk wspomnianych wkopów 
okazało się, iż zachowana i uczytelniona na 
profilach stratygrafia jest zredukowana do 
współczesnych poziomów gruzu zalegają-
cych na dostrzeżonym już w wykopie 1 
nasypie z drobnego białego piasku i w dal-
szej kolejności na próchnicy pierwotnej.

Pomimo tak dużych zniszczeń stratygra-
fii udało się zlokalizować ostatnie dwa rzę-

Ryc. 4. Siewierz, zamek. Południowy profil wykopu 1 z reliktami drewnianych podłóg
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dy kamieni będących reliktami średnio-
wiecznego fundamentu (ryc. 5), na którym 
wznosił się najprawdopodobniej zachodni 
mur obwodowy zamku zakręcający w ba-
danym miejscu łukiem i łączący ścianę za-
chodnią zamku z południową (prostokątne, 
funkcjonujące do dzisiaj zamknięcie zamku 
wymuszone zostało dopiero w pierwszej 
połowie wieku XVi w trakcie renesansowej 
przebudowy obiektu przez Piotra Tomickie-
go). Mur ten wykonano z łamanych wapie-
ni łączonych słabą (bądź bardzo już zero-
dowaną) zaprawą wapienną. W trakcie hi-
storycznych prac rozbiórkowych, jak 
również przy wykonaniu wspomnianej już 
odkrywki architektonicznej został on silnie 
uszkodzony, do dnia dzisiejszego dotrwał 
jedynie w formie szczątkowej (ryc. 5).

Pomimo odkrycia nawarstwień związa-
nych z wkopem pod ten mur nie udało się 
przybliżyć czasu jego powstania z powo-
du całkowitego braku w nich ruchomego 
materiału zabytkowego. Po oczyszczeniu 

profilu ziemnego znajdującego się bezpo-
średnio pod kamieniami ukazał się natomiast 
rząd dołków po wbitych co 30 centymetrów 
kołkach pierwotnie wyznaczających zapew-
ne przebieg muru, bądź stanowiących wspar-
cie szalunku.

Zaskakujące okazały się natomiast od-
krycia związane ze ścianą działową piwni-
cy stanowiącą północny profil wykopu. 
Przypuszczano, iż pomimo współczesnych 
napraw partii naziemnych fundament pozo-
stał oryginalny. Po odsłonięciu jego lica 
okazało się, że w całości wykonany został 
z kamieni wapiennych łączonych silną za-
prawą cementową. Nie udało się zlokalizo-
wać nawet fragmentu oryginalnej ściany, 
która najprawdopodobniej stała w tym miej-
scu, dźwigając ścianę działową piętra za-
chodniej kamienicy zamkowej. 

Wykop 3
Wykop ten ulokowany został w północ-

no-zachodniej części piwnicy naprzeciwko 

Ryc. 5. Siewierz, zamek. Zachodni profil wykopu 2 z reliktami średniowiecznej ściany kurtynowej 
zamku
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dzisiejszego do niej wejścia. Lokalizacja ta 
podyktowana została odkryciami poczynio-
nymi w wykopach 1 i 2, w których nie 
natrafiono na średniowieczne poziomy użyt-
kowe. Podjęto więc decyzję o wytyczeniu 
jednostki badawczej w miejscu najdalej 
wysuniętym na północ, aby uchwycić po-
zostałości po najstarszym domu zamkowym 
znajdującym się najprawdopodobniej w tej 
części piwnicy. 

Podczas eksploracji okazało się, iż pod 
współczesnymi nawarstwieniami gruzu i ka-
mieni, pochodzącymi zapewne z destrukcji 
sąsiadujących z wykopem murów, znajdują 
się poziomy nasypowe o znacznej miąższo-
ści, zalegające bezpośrednio na próchnicy 
pierwotnej. Nasypy te o mało zróżnicowa-
nej piaszczystej strukturze nie zawierały 
żadnego materiału zabytkowego, co całko-
wicie uniemożliwiło ich datowanie. 

Obserwowane w wykopie konstrukcje 
murowane potwierdziły wszystkie wcze-
śniejsze ustalenia dotyczące tej część piw-
nicy. Ściana zachodnia piwnicy wykonana 
została najwcześniej i stanowiła zachodnią 
ścianę kurtynową średniowiecznego założe-
nia. Dwie pozostałe ściany (południowa 
i północna) to konstrukcje późnonowożytne 
wykonane w celu podzielenia piwnicy na 
mniejsze lokalności. 

Takie datowanie ściany północnej piw-
nicy oraz jej niestaranny sposób murowania 
połączone z płytkim fundamentowaniem 
pozwala porzypuszczać, iż zamykała ona 
jeszcze jedno, znajdujące się na północ od 
niej, pomieszczenie stanowiące starszą, być 
może zawaloną, część piwnicy. Tezy tej 
jednak na tym etapie prac nie udało się po-
twierdzić.

Analiza  ruchomego materiału  zabytko-
wego

Podczas prac archeologicznych pozyska-
no 406 zabytków ruchomych. Liczba ta, 
biorą pod uwagę lokalizację i wielkość wy-
kopów, jest stosunkowo mała i wynika za-
pewne z faktu, iż badany obszar niejedno-
krotnie poddawany był silnym przekształ-

ceniom związanym z budową renesanso- 
wego budynku zachodniego oraz stał się 
przedmiotem nieopracowanych badań arche-
ologicznych bądź architektonicznych. Bar-
dzo prawdopodobne, iż wykonanie drew-
nianych podłóg nowożytnych wymusiło 
usunięcie starszych nawarstwień, w tym 
i części wału z drobnego białego piasku. 
Cały pozyskany materiał zabytkowy pocho-
dzi z okresu od XVi do XX wieku. 

Zbiór pozyskanych zabytków prezentuje 
poniższy wykres:

Powyższe wykresy wykazują, iż domi-
nującą grupą zabytków jest ceramika na-
czyniowa. Zabytki tego rodzaju w badaniach 
archeologicznych stanowią zawsze bardzo 
wysoki procent. Omawiany zbiór ceramiki 
naczyniowej zdominowany został przez no-
wożytne, mało charakterystyczne fragmen-
ty o szkliwie zielonym i brązowym oraz 
fragmenty naczyń wypalanych w atmosferze 
utleniającej, tak z glin żelazistych, jak i ka-
olinitowych. Zaledwie jedenaście fragmen-
tów naczyń wypalonych zostało w atmos-
ferze redukcyjnej. Zaklasyfikowano je do 
grupy B wg Leszka Kajzera, czyli reduk-
cyjnych naczyń kuchennych4. 

Drugą pod względem liczebności grupę 
stanowią destrukty i całe kości zwierzęce. 
Tak duży procent zabytków tej grupy wy-
nika z faktu, iż jak już wyżej wspomniano, 
natrafiono na pochówek konia, z którego 
pozyskano łącznie 76 kości. 

Kolejną grupę stanowią fragmenty kafli 
piecowych. Łącznie zainwentaryzowano ich 
21, z czego trzy zdobione są przez cha-
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rakterystyczne dla XVii wieku motywy 
roślinne.

Ostatnim stosunkowo ciekawym zabyt-
kiem jest główka ceramicznej fajki pokrytej 
żółtopomarańczowym szkliwem.

Wnioski
Podczas prac badawczych poprzedzają-

cych planowaną w zachodniej piwnicy zam-
ku w Siewierzu rewitalizację, udało się 
zrealizować znaczną część założeń badaw-
czych.

Przede wszystkim odkryto relikt funda-
mentu średniowiecznej ściany kurtynowej 
otaczającej zamek od zachodu. Potwierdziły 
się tym samym przypuszczenia o jej łuko-
watym przebiegu, analogicznym do założenia 
istniejącego po wschodniej stronie zamku. 
Niestety, wskutek silnego zniszczenia straty-
grafii nawarstwień ziemnych (rezultat z nie-
zadokumentowanej odkrywki i całkowitej 
przebudowy ściany dzielącej piwnicę) nie-
możliwe jest jakiekolwiek precyzyjne dato-
wanie odkrytych konstrukcji. Udało się na-
tomiast uchwycić ślady po kołkach wbitych 
równo co 30 centymetrów wzdłuż muru, 
stanowiących zapewne pozostałości po spo-
sobie jego tyczenia, bądź też szalowania.

Strzępia wykonane z użyciem zaprawy 
cementowej widoczne na zachodniej ścianie 
piwnicy oraz związany z nimi fundament 
ściany działowej okazały się konstrukcją 

całkowicie współczesną, mającą najpraw-
dopodobniej posłużyć do odbudowy tej 
części zamku. Nie udało się uchwycić nawet 
fragmentu starszego podziału, który musiał 
jednak istnieć w tym miejscu, gdyż jego 
zadaniem było dźwiganie ściany działowej 
zachodniej kamienicy zamkowej.

Odkryto natomiast i zadokumentowano 
poziomy podłóg drewnianych piwnicy po-
chodzące z wieków XVi i XVii oraz za-
legające pomiędzy nimi poziomy użytkowe. 
Pomimo założenia wykopu 3 przy obecnym 
wejściu do piwnicy nie udało się zlokali-
zować zamknięcia najstarszego średnio-
wiecznego domu zamkowego. Bardzo moż-
liwe, iż znajduje się ono za północną, 
płytko posadowioną i niestarannie wymu-
rowaną ścianą badanego pomieszczenia. 

Podsumowując wszystkie wymienione 
powyżej spostrzeżenia, a w szczególności 
to ostatnie, należy jednoznacznie stwierdzić, 
że w zachodniej piwnicy zamkowej oprócz 
muru kurtynowego nie mamy do czynienia 
z żadną średniowieczną murowaną zabudo-
wą, bądź zabudowa ta wraz z zalegającymi 
w jej obrębie nawarstwieniami została cał-
kowicie zniszczona w wieku XVi. Jedynym 
śladem działalności człowieka z tego czasu 
jest silnie zredukowany piaszczysty wał 
znany z badań prowadzonych w 2007 roku 
przez J. Pietrzaka oraz wcześniejszych prac 
T. Dębowskiego.
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Artur Ginter

eRGeBNiSSe DeR ARChäOLOGiSCheN UNTeRSUChUNGeN  
iM WeSTLiCheN KeLLeRRAUM DeS SChLOSSeS iN SieWieRZ,  

SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Artur Ginter

VÝSLeDKY ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU V ZÁPADNÍCh SKLePNÍCh  
PROSTORÁCh ZÁMKU V SieWieRZi, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

Die im Jahre 2009 im westlichen Kellerraum 
des Schlosses in Siewierz (Abb. 1) durchgeführ-
ten Forschungsarbeiten brachten einen Funda-

V roce 2009 byl na zámku v Siewierzi (obr. 1) 
prováděn archeologický výzkum, během něhož 
se v západních sklepních prostorách zámku po-
dařilo objevit základy středověké kurtinové zdi, 
která obklopovala zámek od západu. Výzkum 
potvrdil předpoklad o její arkádové konstrukci, 
analogické konstrukci, která byla zjištěna na vý-
chodní straně stavby (obr. 3). Bohužel v důsled-
ku silného narušení původního sledu vrstev nelze 
objevené zdivo přesně datovat. Naproti tomu se 
podařilo zachytit stopy po kůlech, zcela jistě před-
stavující pozůstatky po výstavbě zdi nebo také 
bednění základového žlabu (obr. 5). 

Provázání zdiva provedené pomocí cementové 
malty, viditelné v západní stěně sklepení, a s ním 
spojené základy příčky, se ukázaly být zcela sou-
časným dílem, které mělo pravděpodobně sloužit 
při rekonstrukci této části zámku. Nepodařilo se 
zachytit dokonce ani pozůstatky staršího členění, 

mentrest einer mittelalterlichen Kurtinemauer, 
die das Schloss von Westen umgab. Dies bestä-
tigte die Vermutungen, dass sie analog dem bo-

které v těchto místech muselo dříve existovat, je-
likož jeho úkolem bylo podpírat příčku západní 
zámecké budovy. V sondě 1 byly objeveny hori-
zonty dřevěných podlah sklepů pocházející z kon-
ce 16 a ze 17. století (obr. 4) a mezi nimi ležící 
vrstvy vzniklé užíváním. Nepodařilo se však loka-
lizovat jižní vchod do nejstarší středověké budovy 
zámku. 

Shrneme-li výše uvedená zjištění, lze jedno-
značně konstatovat, že v obvodu západních zá-
meckých sklepních prostor nejsou, kromě kurti-
nové zdi, pozůstatky středověké zděné zástavby, 
protože tato zástavba byla spolu s vrstvami, kte-
ré s ní mohly souviset, zcela zničena během 16. 
století. Jedinou stopou lidských aktivit z této doby 
je silně zmenšený písčitý val známý z výzkumu 
vedeného Januszem Pietrzakem v roce 2007 a star-
ších výzkumů Teofila Dębowského.
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genförmigen Verlauf der Anlage auf der östlichen 
Seite verlaufen ist (Abb. 3). Da die erdschich-
tenfolge leider stark zerstört war, konnte das 
entdeckte Mauerwerk keineswegs genau datiert 
werden. es konnten hingegen Spuren von holz-
stiften erkannt werden, die wohl Überreste von 
der Mauerabsteckung oder Schalung der Funda-
mentgrube gebildet hatten (Abb. 5). 

Die Verzahnung mit Anwendung von Zement-
mörtel an der Westwand des Kellers sichtbar 
sowie damit verbundenes Fundament der Trenn-
wand erwiesen sich ein durchaus moderner Bau, 
der höchstwahrscheinlich zur Wiederherstellung 
dieses Teils des Schlosses dienen sollte. es konn-
te kein Fragment der älteren Gliederung erfasst 
werden, die an dieser Stelle hatte bestehen müs-
sen, denn sie war Träger für die Trennwand des 
westlichen Baukörpers des Schlosses gewesen. im 

Schnitt i wurden horizonte der hölzernen Fuß-
böden des Kellers aus dem ausgehenden 16. und 
17. Jh. freigelegt sowie dazwischen liegende 
Nutzhorizonte (Abb. 4). es konnte jedoch die 
südliche Abschließung des ältesten mittelalterli-
chen Burghauses nicht entdeckt werden.

Die oben gemachten Beobachtungen zusam-
menfassend ist ausdrücklich festzustellen, dass wir 
es im Bereich des westlichen Kellerraumes außer 
der Kurtinemauer mit keinerlei gemauerter Be-
bauung mittelalterlicher Abstammung zu tun ha-
ben oder diese Bebauung mit den in ihrem Bereich 
lagernden Schichten im 16. Jh. vollständig zerstört 
worden ist. eine einzige Spur der Menschentä-
tigkeit aus dieser Zeit ist ein stark abgenommener 
Sandwall, von den im Jahre 2007 von Janusz 
Pietrzak geführten Untersuchungen sowie den 
früheren Arbeiten von Teofil Dębowski bekannt.
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Justyna Król, Zbigniew Małek

RAtOWNICZE BADANIA ARCHEOLOGICZNE  
NA RYNKU W ŻARKACh,  
WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

W trakcie rewitalizacji Starego Rynku 
w Żarkach (ryc. 1) od 17 czerwca do 17 
września 2009 roku przeprowadzono nadzór 
archeologiczny i badania ratownicze. Prace 
wykonała firma Archeoprojekt z Częstocho-
wy pod kierownictwem Justyny Król i Zbi-
gniewa Małka. Badania finansował Urząd 
Miasta i Gminy w Żarkach. Nadzorem ob-
jęto usunięcie nawierzchni z placu Jana 
Pawła ii, ulicy Stary Rynek i części ulicy 
Kościelnej, ciąg wykopów instalacyjnych 

oraz wykopy pod fontannę, kaskadę i małą 
architekturę. W wyniku badań archeologicz-
nych odkryto relikty architektoniczne, na-
wierzchnie drewniane, bruki kamienne, 
drewniane rury wodociągowe, jamy gospo-
darcze, a także fragment pierwotnego par-
kanu kościoła.

W trakcie odhumusowania Starego Ryn-
ku w części południowo-zachodniej, na 
głębokości około 30 cm od powierzchni 
gruntu natrafiono na kamienne fundamenty 

Ryc. 1. Żarki. Lokalizacja rynku. Skala 1 : 25 000



205

Ryc. 2. Żarki, rynek. Lokalizacja obiektów archeologicznych: 1 – fundamenty budynku 1; 2 – relikty 
budynku 2; 3 – nawierzchnia drewniana 1; 4 – nawierzchnia drewniana 2; 5 – relikty budynku 3; 6 
– wodociąg 1; 7 – wodociąg 2; 8 – wodociąg 3; 9 – relikty budynku 4; 10 – nawierzchnia drewniana 5; 

11 – nawierzchnia drewniana 3; 12 – relikty pierwotnego parkanu kościoła, W7 – wykop 7

Ryc. 3. Żarki, rynek. Widok na fundamenty budynku 1 w kierunku zachodnim
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budynku (budynek 1, ryc. 2, 3). Był on zo-
rientowany na osi wschód–zachód, z nie-
znacznym odchyleniem w kierunku połu-
dniowym. Miał konstrukcję trzyczęściową, 
z głównym  traktem pośrodku i dwiema 
częściami węższymi, równoległymi po pół-
nocnej i południowej stronie. Fundamenty 
o wymiarach 17,7‒17,8 × 7,8‒7,9 m zbudo-
wane były z polnego kamienia wapiennego, 
niełamanego, łączonego zaprawą wapienną 
z domieszką piasku. Fundamenty stanowiły 
pozostałość budynku handlowego, prawdo-
podobnie jatki miejskiej. Mogą o tym świad-
czyć warstwy drobnych fragmentów kości 
zwierzęcych, węgli drzewnych i żużli, za-
legające po północnej i zachodniej stronie 
fundamentów. Na południe od budynku 
natrafiono na kopiejki z drugiej połowy XiX 
wieku. Takie rozplanowanie znalezisk i na-
warstwień sugerowałoby, że część budynku, 

zwrócona w kierunku południowej pierzei 
rynku służyła do handlu, natomiast część 
zwrócona w kierunku północnej pierzei ryn-
ku to część produkcyjna. W okolicy znale-
ziono również ołowiową plombę tekstylną 
z przędzalni bawełny w Łodzi. Ze względu 
na szerokość murów fundamentowych nie 
jest pewne, czy budynek w całości był mu-
rowany. Możliwe, że zachowane fundamen-
ty stanowiły jedynie podmurówkę budynku 
drewnianego. Analiza nawarstwień kulturo-
wych wokół fundamentów oraz odkrytych 
zabytków pozwala datować budynek na 
drugą połowę XiX i prawdopodobnie po-
czątek XX wieku.

Omawianego budynku nie ma na znanych 
planach Żarek z XiX wieku, ani na planie 
sytuacyjnym rynku z 1916 roku1. Zachował 
się natomiast archiwalny projekt jatek miej-
skich z 1910 roku. Rzuty poziome funda-
mentów tego budynku wskazują na ogólne 
podobieństwa samego założenia do funda-
mentów odkrytych na żareckim rynku. Za-
projektowany obiekt miał być większy, 
z podcieniami oraz wydzielonymi przestrze-
niami do handlu. Przypuszczalnie był to 
projekt, który nie został zrealizowany. 

Poniżej fundamentów budynku 1, na głę-
bokości około 70‒110 cm od powierzchni 
gruntu (334,12‒333,69 m n.p.m.), uchwyco-
no relikty starszej budowli kamiennej (bu-
dynek 2). Były to jedynie wątki murów 
fundamentowych odkryte w wykopach in-
stalacyjnych (ryc. 2, 4). Fundamenty te zbu-
dowane były z dużych kamieni wapiennych, 
łączonych zaprawą wapienną. ich szerokość 
wahała się od 50 do 90 cm, a wysokość się-
gała do 70 cm. W warstwie polepy zalega-
jącej bezpośrednio nad murami natrafiono na 
fragmenty kafli niepolewanych lub jedynie 
angobowanych, o cechach technologicznych 
i ornamencie stosowanym głównie w wieku 
XVi i na początku wieku XVii. W warstwie 
spalenizny, która zalegała powyżej murów, 
a także w warstwie gruzu prawdopodobnie 
związanej z murami natrafiono na fragmen-
ty kafli XVi-wiecznych zdobionych ornamen-
tem figuralnym. Również fragmenty cerami-

Ryc. 4. Żarki, rynek. Profil południowy w wyko-
pie instalacyjnym z widocznym murem fundamen-
towym budynku 2, pod północnym murem funda-

mentowym budynku 1
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ki naczyniowej pozyskane z tego poziomu 
można datować na ten sam okres. Nad frag-
mentami murów oprócz warstwy spalenizny 
z polepą widoczna była także warstwa po-
piołu, co sugeruje destrukcję budynku w wy-
niku pożaru. Fragmentaryczność odkrytych 
reliktów i niewielka ilość zabytków rucho-
mych z nimi związanych nie pozwala na 
jednoznaczne określenie przeznaczenia 
i chronologii budynku. Ze względu na znacz-
ne rozmiary fundamentów, niespotykanych 
w żadnej innej części rynku, przyjęto, że 
należy je wiązać z ratuszem. Z przekazów 
źródłowych dotyczących Żarek wiadomo, że 
m.in. w 1702 roku był pożar, który strawił 
miasto. Ze względu na brak osiemnastowiecz-
nych dokumentów potwierdzających istnienie 
ratusza w Żarkach historycy wiązali jego 
zniszczenie właśnie z tą datą2. Plan szwedz-
ki miasta z 1702 roku także nie uwzględnia 
żadnej budowli na rynku3. Z dużym praw-
dopodobieństwem można więc przyjąć, że 
budynek ten istniał w wiekach XVi i XVii.

Przy południowej pierzei rynku, w wy-
kopie pod studzienkę kanalizacyjną zlokali-
zowanym na granicy budynku 21 i działki 
19, odkryto fragment nawierzchni drewnianej 
1 (ryc. 2). Była to droga lub kładka nieznacz-
nie odchylona od osi północ‒południe w kie-
runku wschodnim. Obiekt uchwycono około 
50 cm od powierzchni gruntu (335,06 m 
n.p.m). Droga zbudowana była z dranic pół-
okrągłych w przekroju, o długości ok. 2,3 m 
i szerokości ok. 30 cm, położonych płaską 
częścią do spodu. Dranice ułożone zostały 
na osi wschód–zachód, prostopadle do ul. 
Stary Rynek. Od stron wschodniej i zachod-
niej znajdowały się belki prostopadłe do nich, 
przy czym belka wschodnia była wydrążona 
i służyła prawdopodobnie do odwodnienia 
drogi, natomiast belka zachodnia zamykała 
konstrukcję nawierzchni, a końce dranic były 
w nią włożone. Całość ułożono na dwóch 
legarach. Obiekt miał 2,9 m szerokości. Roz-
poznano jedynie fragment drogi, na długości 
około 1 m w niewielkim wykopie, sąsiadu-
jącym z wykopem pod studzienkę deszczo-
wą. Jej pozostałości nie uchwycono natomiast 

w kolejnych wykopach instalacyjnych na 
północ i południe. Jako jedyna spośród od-
krytych nawierzchni drewnianych ułożona 
była w poprzek ciągu komunikacyjnego. 
Miedziana moneta znaleziona na jednej z be-
lek była nieczytelna, ale na podstawie ana-
lizy układu stratygraficznego i materiału 
zabytkowego odkrytego powyżej nawierzch-
ni można ją datować na wieki XVii‒XViii. 

Największy wykop budowlany pod fon-
tannę (wykop 7, ryc. 2, 5) został zlokalizo-
wany w północno-zachodniej części rynku. 
Miał on w przybliżeniu trapezowaty kształt 
o lekko zaokrąglonych dłuższych bokach 
i wymiary 12,3 × 3,4 m. Ze względu na od-
krycie obiektów archeologicznych podjęto 
w nim badania ratownicze. Zadokumento-
wano tu odcinek kolejnej nawierzchni drew-
nianej, fragment podwaliny drewnianego 
budynku oraz drewniane rury wodociągowe.

We wschodniej partii wykopu 7 na głę-
bokości około 120‒130 cm od powierzchni 
gruntu (333,33 m n.p.m.) natrafiono na na-
wierzchnię drewnianą 2 (ryc. 2, 5). Odsło-
nięta konstrukcja składała się z 20 okrągla-
ków, wykonanych z nieokorowanych pni, 
prawdopodobnie sosnowych, ułożonych na 
osi północny wschód‒południowy zachód, 
prostopadle natomiast do drogi. 16 z nich 
ułożonych było równolegle na jednym po-
ziomie. Przykrywały one częściowo pozo-
stałe 4 okrąglaki ułożone ukośnie po dwa 
od strony północno-zachodniej i południo-
wo-wschodniej. Niżej posadowione elemen-
ty pełniły prawdopodobnie funkcje legarów 
podtrzymujących konstrukcję. Okrąglaki nie 
były ze sobą połączone i przylegały do sie-
bie w odstępach od 2 do 20 cm. ich śred-
nica wahała się od 5 cm do 22 cm, przy 
średniej grubości 10‒15 cm. Odkryty frag-
ment nawierzchni miał długość 2,7 m. Po-
nieważ północne końce okrąglaków tkwiły 
w ścianie wykopu szacuje się, że miały one 
długość nieco ponad 3 m i taka też zapew-
ne była szerokość drogi. Uchwycona w wy-
kopie południowo-zachodnia krawędź drogi 
była nieregularna. Omawianą nawierzchnię 
odkryto w jednej z najstarszych warstw, 
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jakie rozpoznano podczas badań. Miała gru-
bość ok. 35‒40 cm, sięgała do calca, a w jej 
dolnej partii widoczne były nieliczne gałę-
zie, które być może stanowiły pierwszy 
poziom utwardzenia tej części rynku. Po-
wyżej zalegały warstwy przesycone rozło-
żonym materiałem organicznym na przemian 
z warstwami kamieni. Poza dwoma pozio-
mami bruków z wieków XViii i XiX były 
to wcześniejsze poziomy utwardzające na-
wierzchnię, nie rejestrowane w centralnej 
partii rynku. Materiał zabytkowy jaki po-
zyskano podczas odsłaniania drogi to mię-
dzy innym fragment skórzanej podeszwy 
buta, fragmenty ceramiki naczyniowej i ka-
fli piecowych, datowanych na wieki XVi‒
XVii. Zadokumentowany odcinek na-
wierzchni drewnianej to prawdopodobnie 
pozostałość drogi prowadzącej przez miasto 
z południowo-wschodniego narożnika rynku 
w stronę północno-zachodniego. Potrzeba 
utwardzenia gruntu, szczególnie w tym miej-
scu, wiązała się z grząskością terenu powo-
dowaną wysokim stanem wód gruntowych. 

Potwierdziły to kolejne warstwy wysypy-
wanych tu kamieni oraz ślady jeszcze jed-
nej nawierzchni drewnianej 5, na którą 
natrafiono w wykopie prowadzonym obok 
wykopu pod fontannę (ryc. 2). Nawierzch-
nia ta zalegała około 40 cm wyżej od dro-
gi z okrąglaków (333,74 m n.p.m).

Na głębokości 70‒80 cm od powierzch-
ni (333, 92 m n.p.m.), w części południowo-
-zachodniej wykopu 7 natrafiono na relikty 
budynku drewnianego na podmurówce ka-
miennej (budynek 3, ryc. 2). Był to praw-
dopodobnie budynek czworokątny zorien-
towany na osi północny zachód-południowy 
wschód, o szerokości około 4,5 m. Jego 
długość nie jest znana, ponieważ w wyko-
pie uchwycono jedynie część północnej 
ściany konstrukcji. Fundament budynku 
stanowiła podmurówka o szerokości około 
50‒60 cm i grubości 25 cm wykonana z du-
żych, łamanych kamieni wapiennych, łączo-
nych zaprawą wapienną. Na niej ułożono 
czworokątną belkę drewnianą – podwalinę, 
o wymiarach 30 × 16 cm, ze śladami spale-

Ryc. 5. Żarki, rynek. Nawierzchnia drewniana 2 i północno-zachodni profil wykopu pod fontannę 
(wykop 7)
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nia. Na wysokości podwaliny zlokalizowa-
na była podłoga wykonana z dranic, posa-
dowiona na drewnianych legarach. W obiek-
cie tym odkryto fragmenty 3 nowożytnych 
naczyń ceramicznych datowanych na wieki 
XVi–XVii. W naczyniach znajdowały się 
fragmenty drewna, kory oraz węgli drzew-
nych. Ze względu na ślady zwęglenia pod-
waliny można sądzić, że drewniany budynek 
został zniszczony w wyniku pożaru i nigdy 
nie odbudowany. Ze względu na zachowa-
ne w naczyniach resztki kory i fragmentów 
drewna można przypuszczać, że był to bu-
dynek przeznaczony do celów rzemieślni-
czych. Biorąc pod uwagę, że sproszkowanej 
kory dębu, brzozy lub sosny używano do 
garbowania skóry i w tym samym wykopie 
natrafiono także na cztery fragmenty skó-
rzanych podeszew, można przypuszczać, że 
w budynku tym zajmowano się rzemisłem 
skórzanym. 

W części południowo-zachodniej wyko-
pu 7, na głębokości ok. 70 cm od powierzch-
ni gruntu (333,91 m n.p.m.) odkryto również 
fragment drewnianych rur wodociągowych 
(ryc. 2). Zostały one wykonane z niekoro-
wanych pni sosny, o średnicy 29 cm. 
W środku każdej z nich wywiercono otwór 
o średnicy około 10 cm. Rury łączone były 
pierścieniami wykonanymi z zaprawy wa-
piennej z domieszką piasku oraz elementa-
mi metalowymi, prawdopodobnie krótkimi 
tulejami, po których zostały skorodowane 
fragmenty. Wodociąg poprowadzony został 
w rowie o głębokości około 50 cm i sze-
rokości około 60‒70 cm. W miejscu łącze-
nia dwóch rur wykonano dodatkowe zabez-
pieczenie. Zakończenie jednej z nich spo-
czywało na dużym, płaskim kamieniu 
wapiennym. Dodatkowo rura obłożona była 
faszyną, kamieniami, oraz warstwą gliny 
wzdłuż jej zachodniego boku. Rów z wo-
dociągiem został wkopany z poziomu dru-
giej warstwy bruku kamiennego, który moż-
na datować na koniec XViii wieku4. 

Wodociąg w tej części rynku ułożony 
był na osi północny zachód-południowy 
wschód i mógł prowadzić od rzeki Le-

śniówki w kierunku zasypanej już studni, 
zlokalizowanej w centralnej partii rynku. 
Fragmenty kolejnych dwóch drewnianych 
rur odkryto także w innych wykopach in-
stalacyjnych wzdłuż północnej pierzei ryn-
ku, na wysokości działek 14 i 6 (ryc. 2). 
One również były poprowadzone w kie-
runku tej samej studni.

W kolejnych wykopach instalacyjnych 
natrafiono na inne fragmenty reliktów za-
budowy i zagospodarowania ulic miasta. 
Kamienne fundamenty zarejestrowano m.in. 
przy północnej pierzei rynku, na wysokości 
działki 14. Stwierdzono również, że ul. Sta-
ry Rynek na długości około 24 m (od domu 
1 do 5) była wyłożona drewnianą nawierzch-
nią 3 (ryc. 2). Warstwa drewna zalegała na 
głębokości od ok. 0,7 m w części północno-
-zachodniej do 1,1 m w części południowo-
-wschodniej, co wynikało z wyraźnego 
spadku terenu w tym rejonie. Była to droga 
zbudowana z półokrągłych belek, szeroko-
ści około 20 cm i 6‒10 cm grubości, uło-
żonych płaską częścią do góry. Miejscowo 
jako budulca użyto także całych, nieokoro-
wanych pni. Nawierzchnie drewniane od-
kryte w Żarkach były w użyciu w wiekach 
XVi– XViii. ich lokalizacja wzdłuż ul. 
Stary Rynek oraz północnej pierzei rynku 
wpisuje się w trakt handlowy biegnący 
z Krakowa przez Żarki do Częstochowy. 
Brukowania całego Rynku dokonano dopie-
ro w XiX wieku. Uzupełnieniem wyglądu 
centrum miasta są z pewnością fundamenty 
muru przykościelnego, który w wiekach 
XViii i XiX miał inny przebieg niż obecnie. 
Na jego fragment natrafiono w wykopie pod 
instalację elektryczną, prowadzonym od 
narożnika kamienicy Stary Rynek 4, wzdłuż 
ul. Kościelnej, w kierunku wikarówki 
(ryc. 2). Obserwacje te potwierdziły loka-
lizację muru widoczną na planie Żarek 
z pierwszej połowy XiX wieku5. W tym 
okresie mur otaczający kościół pw. św. Szy-
mona i Judy Apostołów dobudowany był 
do narożników fasady nawy głównej. Jego 
przebudowa przypada zapewne na przełom 
XiX i XX wieku.
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rzach zastosowano ornament grzebykowy, 
kanelurowy lub stempelkowy. Wśród na-
czyń przeważały fragmenty garnków 
i dzbanów, a także bardzo liczne fragmen-
ty mis i talerzy. Natrafiono również na 
znaczną liczbę fragmentów trójnóżków oraz 
pokrywek garnków. Materiał ten można 
ogólnie datować od XVi do XiX wieku.

Do zabytków ceramicznych należą rów-
nież fajki. Dwie z nich to fajki złożone, tzw. 
lulki, które ogólnie datować można na wiek 
XVii. Obie stanowią znaleziska luźne. Za-
chowały się główki fajek różniące się pod 
względem kształtu i wykonania (ryc. 6). 
Pierwsza fajka została wykonana prawdopo-
dobnie z gliny żelazistej i pokryta polewą 
koloru oliwkowego. Na jej bokach widoczny 
jest reliefowy symbol w kształcie litery V 
(ryc. 6a). Druga natomiast uformowana była 
z gliny żelazistej i pokryta polewą koloru 
pomarańczowego. Na bokach fajki widnieje 
reliefowy ornament pionowej strzały w polu 
(ryc. 6b). Zdobienia tych fajek to przypusz-
czalnie sygnatury zakładu produkcyjnego. 
Trzeci egzemplarz odkryto w warstwie zale-
gającej nad drewnianą nawierzchnią nr 1. To 
najprawdopodobniej fragment główki fajki 
jednorodnej, typu holenderskiego (ryc. 6c). 
Fajka ta wykonana została z gliny kaolinito-
wej, nie polewana, zdobiona bardzo bogatym 
reliefem geometryczno-roślinnym. Datować 
ją można w przybliżeniu na wiek XViii. 

Pozyskane fragmenty kafli piecowych to 
przede wszystkim materiał nowożytny, da-
towany na wieki XVi‒XVii, a także wiek 
XViii. Głównie są to kafle formowane 
w matrycach, wykonane z gliny żelazistej 
z małą ilością domieszki, szkliwione pole-
wą barwy zielonej lub oliwkowej i zdobio-
ne ornamentem roślinnym. Do wyjątkowych 
okazów należy fragment renesansowego 
kafla zdobiony ornamentem figuralnym 
w postaci głowy rycerza w hełmie z pióra-
mi. interesującym znaleziskiem jest również 
stempel butelki szklanej, na którym widnie-
je napis „FABRYKA W JAWOŻNiKU POD 
ŻARKAMi”. Fabryka, o której informuje 
napis to fabryka wódek i likierów, założona 

Ryc. 6. Żarki, rynek. Dwie główki fajek złożonych 
(a, b) oraz fragment główki fajki jednorodnej (c)

W trakcie badań archeologicznych po-
zyskano znaczną ilość materiału zabytko-
wego. Najliczniejszą grupę znalezisk sta-
nowiły fragmenty ceramiki naczyniowej. 
Wśród nich są fragmenty naczyń wytwa-
rzanych z gliny kaolinitowej i żelazistej, 
polewanych i wypalanych w atmosferze 
utleniającej na kolor biały, kremowy lub 
jasnoceglasty. Zawierały one bardzo małe 
ilości domieszki lub domieszkę drobnoziar-
nistą, a ich przełamy są przeważnie jed-
nobarwne lub rzadziej dwubarwne. ilościo-
wo przeważają polewy zielone, nieco mniej 
jest brązowych i żółtych, sporadycznie 
występuje barwa oliwkowa. Naczynia te 
mają polewane wnętrza i brzegi. Fragmen-
ty te bywają polewane na zewnątrz lub 
obustronnie. W nielicznych przypadkach 
zdobione są ornamentem w górnej partii 
brzuśca, w postaci jodełki, rybiej łuski lub 
skośnej kratki. W pojedynczych egzempla-

a

b

c

0 1 cm
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w Jaworzniku przez Piotra Steinkellera, 
w pierwszej połowie XiX wieku6. Ponadto 
pozyskano m.in. 19 numizmatów, nóż skła-
dany lub brzytwę najprawdopodobniej z ko-
ścianą oprawą, raki oraz plombę tekstylną, 
o której wspomniano wyżej. 

Badania archeologiczne na rynku 
w Żarkach dostarczyły przede wszystkim 
materiałów datowanych od XVi po wiek 
XX. Poza nielicznymi luźnymi fragmen-
tami ceramiki późnośredniowiecznej nie 
stwierdzono obiektów związanych z funk-
cjonowaniem miasta począwszy od jego 
lokacji w wieku XiV do wieku XVi. 

Pomimo ograniczonego zakresu badań 
sprowadzających się do udokumentowania 
stratygrafii nawarstwień kulturowych 
w wykopach instalacyjnych i doraźnych 
badań ratowniczych, udało się odkryć wie-
le dotychczas nieznanych śladów z prze-
szłości miasta. Pozwalają one na nowe 
spojrzenie na historię zabudowy jego cen-
tralnego placu w ciągu pięciu stuleci. 
Najważniejsze było odnalezienie reliktów 
architektonicznych kilku budynków, 
w tym prawdopodobnie ratusza. Obraz 
miasta uzupełniają elementy urządzeń ko-
munalnych w postaci dróg i wodociągów.
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Justyna Król, Zbigniew Małek

ZÁChRANNÝ ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM NA RYNKU V ŻARKACh,  
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Résumé
V rámci revitalizace náměstí v Żarkach v ob-

dobí od 17. června do 17. září 2009 byl firmou 
Archeoprojekt z Częstochowé pod vedením Justy-

ny Król a Zbigniewa Małka proveden archeolo-
gický dohled a záchranný výzkum. Během vý-
zkumu byly odkryty relikty architektury, dřevěné 
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Justyna Król, Zbigniew Małek

ARChäOLOGiSChe NOTGRABUNGeN AUF DeM MARKTPLATZ  
iN ŻARKi, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Bei der Sanierung des Marktplatzes in Żarki 
in der Zeit vom 17. Juni bis zum 17. September 
2009 wurden eine archäologische Aufsicht und 
Notgrabungen durchgeführt. Den Auftrag über-
nahm die Firma Archeoprojekt aus Częstochowa 
unter der Leitung von Justyna Król und Zbigniew 
Małek. Die archäologischen Untersuchungen 
brachten Bauüberreste, hölzerne Oberflächen, 
Steinpflaster, hölzerne Wasserleitungen, Wirt-
schaftsgruben wie auch ein Fragment des ur-
sprünglichen Verlaufs vom Kirchenzaun (Abb. 1).

im südwestlichen Teil des Marktplatzes kamen 
Steinfundamente eines bisher unbekannten Ge-
bäudes aus der 2. hälfte des 19. und den Anfän-
gen des 20. Jh. (Abb. 3). es waren höchstwahr-
scheinlich Überreste von einem hölzernen Objekt 
über einer Steinuntermauerung (städtische Fleisch-
bank). in derselben Gegend konnten Fundamen-
te wahrscheinlich des Rathauses verzeichnet wer-
den, in das 16. und 17. Jh. datiert (Abb. 4). 
Dieses Gebäude wurde niedergebrannt, was die 
Brandschichten belegten. es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass es infolge eines Brands im Jahre 1702 

erfolgt ist, der die Stadt verwüstet hat. im Schnitt 
7 für den Springbrunnen, im nordwestlichen Teil 
des Marktplatzes wurden weitere Überreste der 
Bebauung und der städtischen einrichtungen er-
mittelt. Dazu gehörten: eine hölzerne Oberfläche 
(Abb. 5) und ein Fragment eines holzhauses über 
einem Steinunterbau (16.–17. Jh.) sowie holz-
rohre der städtischen Wasserleitungen aus dem 
ende des 18. Jh. An der Nordseite des Markt-
platzes kamen noch zwei Strecken solcher Rohre 
zum Vorschein (Abb. 2). Weitere Untersuchungen 
brachten auch aufgedeckte Überreste weiterer 
hölzerner Oberflächen aus dem 16. und 17. Jh. 
und zweier horizonte von Steinpflastern aus dem 
18. und 19. Jh. Bei den Untersuchungen konnten 
mehrere Fragmente der Gefäßkeramik, in die Zeit 
von 16. bis zum 19. Jh. datiert, Ofenkacheln (16.–
18. Jh.), Tonpfeifen (17. und 18. Jh.) (Abb. 6), 
Münzen (größtenteils aus dem 19. Jh.) sowie 
Metallgegenstände, z. B. ein Messer oder Rasier-
messer mit einem Knochengriff, eine kaufmänni-
sche Bleiplombe, eiserne Schuhnägel, geborgen 
werden.

i kamenné dlažby, dřevěné vodovodní potrubí, 
hospodářské jámy a také část původního průběhu 
parkánu kostela (obr. 1).

V jihozápadní části náměstí byly objeveny 
kamenné základy dosud neznámé stavby ze 2. 
poloviny 19. a počátku 20. století (obr. 3). S nej-
větší pravděpodobností se jednalo o pozůstatky 
dřevěného objektu na kamenné podezdívce (měst-
ská jatka). Ve stejné části náměstí byly zachyce-
ny základy pravděpodobně městské radnice da-
tované do 16.–17. století (obr. 4). Tato stavba 
shořela, což dokládají požárové vrstvy. Není 
vyloučeno, že k tomu došlo během požáru, který 
zasáhl město v roce 1702. V sondě č. 7, v seve-
rozápadní části náměstí pod fontánou, byly za-
chyceny další relikty zástavby a pozůstatky měst-

ské infrastruktury. Byly to: dřevem zpevněný 
povrch náměstí (obr. 5), částečně zachycené dře-
věné stavby na kamenné podezdívce (16.–17. 
století) a dřevěné roury městského vodovodu 
z konce 18. století. Při severním průčelí náměstí 
byly zaznamenány dva další úseky obdobného 
dřevěného potrubí (obr. 2). Další výzkum pak 
přinesl rovněž nálezy pozůstatků dalších dřevě-
ných dláždění ze 16.–17. století a dvou úrovní 
kamenné dlažby z 18.–19. století.

Během výzkumu byly získány četné fragmen-
ty keramiky datované od 16. do 19. století, úlom-
ky kachlů (16.–18. století), hliněné dýmky (17. 
a 18. století) (obr. 6), mince (hlavně z 19. století) 
a kovové předměty, např. nůž či břitva s kostěnou 
rukojetí, olověná kupecká plomba, železné mačky.
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BADANiA ARCheOLOGiCZNe W KOŚCieLe  
PW. ŚW. APOSTOŁÓW PiOTRA i PAWŁA 

W SKOCZOWie, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
to najstarsza i najważniejsza budowla sakralna 
Skoczowa (ryc. 1). Po raz pierwszy świątynia 
jest wymieniona w rejestrze świętopietrza ar-
chidiakonatu opolskiego z 1477 roku. Jak jed-
nak sądzi prof. idzi Panic, jest wielce prawdo-
podobne, że świątynia powstała znacznie wcze-
śniej – już pod koniec lat trzydziestych XiV 
wieku. Miała stanąć w centrum dawnej osady 
targowej położonej w sąsiedztwie grodu strze-
gącego przeprawy na Wiśle1. 

Pierwotnie był to zapewne niewielki ko-
ściół drewniany. Kiedy wzniesiono budow-
lę murowaną, dokładnie nie wiadomo. Wie-
lu historyków wskazuje na czas powstania 
murowanej świątyni po 1531 roku2, w cza-
sie odbudowy miasta po katastrofalnym 
pożarze. Niewątpliwie nastąpiło to przed 
1652 rokiem, bowiem w protokole wizyta-
cji biskupiej z tego roku wspomina się 
o kościele murowanym z drewnianą wieżą3. 
W 1713 roku w kolejnym pożarze miasta 

Ryc. 1. Skoczów. Lokalizacja kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Skala 1 : 25 000
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spłonęła również fara. Odbudowana świą-
tynia uległa ponownemu zniszczeniu w po-
żarze miasta w 1756 roku. W 1762 roku 
wzniesiony został kościół, który przetrwał 
z niewielkim zmianami po dzień dzisiejszy.

Jest to monumentalna budowla późno-
barokowa z trójnawowym, halowo-emporo-
wym korpusem, zbudowana na planie pro-
stokąta. Trójkondygnacyjna, kwadratowa 
wieża usytuowana jest od strony zachodniej 
na osi kościoła4. 

Badania archeologiczne w skoczowskiej 
farze przeprowadzono od listopada 2009 do 
marca 2010 roku. Była to pierwsza próba 
rozpoznania archeologicznego w tym obiek-
cie. Prace związane były z remontem ge-
neralnym wnętrza kościoła, który między 
innymi polegał na częściowej wymianie 
posadzki w nawie głównej. W strefie tej 
wykonano niewielkie badania sondażowe 
mające na celu rozpoznanie stratygrafii na-
warstwień wewnątrz kościoła. Z racji uwa-
runkowań związanych z funkcjonowaniem 
świątyni prace miały bardzo ograniczony 
zakres. Przeprowadzono je w trzech wyko-
pach sondażowych (ryc. 2). Wykop 1/2009 
o wymiarach 1 × 3 m zlokalizowano w tyl-
nej części nawy. Wykopy 1/2010 i 2/2010 

o wymiarach 1‒1,1 × 2,25‒2,7 m zostały 
usytuowane w przedniej partii nawy głów-
nej, po obu stronach jej osi głównej.

Najwięcej danych stratygraficznych do-
starczyły wykopy w przedniej części nawy.

Pierwszy z nich (wykop 2), usytuowany 
od strony południowej nawy, wyeksploro-
wano jedynie do głębokości 35–40 cm. Pod 
współczesnym poziomem użytkowym wy-
stąpiły dwie warstwy nasypowe gruzu z ce-
gliną, przedzielone warstwą zaprawy wa-
piennej (wylewka pod posadzkę?). Poniżej 
tego układu odsłonięto poziom zbitej gliny 
(klepisko?), w którym zarysował się frag-
ment prostokątnego wkopu o szerokości 70 
cm – zasypisko krypty grobowej.

Analogiczny układ stratygraficzny odkry-
to w górnej partii wykopu od strony północ-
nej nawy (wykop 2A; ryc. 3). Również tu 
w północno-zachodniej partii wykopu zary-
sował się fragment prostokątnego wkopu – 
kolejny relikt krypty (6). Na stropie zasypi-
ska leżała warstwa ceglanych płytek posadz-
kowych (5). ich poziom zalegania 
odpowiadał warstwie zbitej brunatnej gliny 
o miąższości 2–3 cm (7). Poniżej wystąpiła 
20–25-centymetrowa warstwa nasypowa 
przemieszanej szarobrunatnej gliny z gruzem 

Ryc. 2. Skoczów, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Lokalizacja wykopów archeologicznych

0 5 m
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kamiennym (8). Zalega ona na brunatnej 
warstwie zbitej gliny, w której stropie odsło-
nięto ślady pożaru w postaci licznych wę-
gielków drzewnych (9–10). Z poziomem 
użytkowym związane jest fragmentarycznie 
uchwycone w profilu wschodnim wykopu 
zasypisko kolejnej krypty grobowej. Niżej 
odkryto warstwy zaprawy wapiennej (11) 
i gruzu ceglanego (12). Ta ostatnie zalegała 
na żwirzastym zasypisku dwóch wkopów 
(13). ich dna nie udało się odsłonić (w wy-
kopie osiągnięto głębokość 1,8 m). Pomiędzy 
wkopami zarysował się szczątkowo zacho-
wany układ stratygraficzny składający się 
z naprzemianległych warstewek zaprawy 
wapiennej (14, 16) oraz warstw nasypowych 
brunatnej (15) i żółto-czerwonawej gliny (18). 

Ostatnia z tej sekwencji to 10-centymetrowej 
miąższości warstwa brunatnej gliny (19) 
zalegającej na stropie gliniastego calca (20). 
Wystąpił on na głębokości 120 cm. inter-
pretacja  układu stratygraficznego w wyko-
pie jest utrudniona ze względu na brak  
w poszczególnych warstwach materiału da-
tującego.

Nieco inaczej sytuacja przedstawiała się 
w wykopie w tylnej części nawy (wykop 1). 
Górna część układu stratygraficznego była 
tu analogiczna do zarejestrowanej w wykopie 
2A (1–4; 7–12). Poniżej, począwszy od głę-
bokości 80 cm, wystąpiła tu warstwa prze-
mieszanej szarobrunatnej gliny z licznymi 
fragmentami szkieletów ludzkich. W war-
stwie tej odkryto pojedyncze fragmenty wcze-

Ryc. 3. Skoczów, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Wykop 1/2010, profil zachodni.  
Legenda: 1– płyty kamienne na wylewce wapiennej; 2 – warstwa nasypowa gliny z kamieniami i frag-
mentami cegieł; 3 – wylewka wapienna; 4 – warstwa nasypowa gliny z kamieniami i fragmentami cegieł; 
5 – płytki ceglane na wylewce wapiennej; 6 – przemieszana glina z kamieniami i fragmentami cegieł – 
zasypisko krypty grobowej; 7 – zbita glina (klepisko?); 8 – warstwa nasypowa gliny z kamieniami i frag-
mentami cegieł; 9 – warstwa spalenizny (węgielki drzewne przemieszane z gliną); 10 – zbita glina (kle-
pisko?); 11 – warstwa zaprawy wapiennej z piaskiem; 12 – warstwa gruzu ceglanego z gliną; 13 – żwir 
przemieszany z gliną i pojedynczymi okruchami cegieł; 14 – wylewka wapienna; 15 – warstwa nasypo-
wa gliny z kamieniami i fragmentami cegieł; 16 – wylewka wapienna; 17 – żwir przemieszany z gliną; 

18 – przemieszana glina z kamieniami; 19 – zbita, brunatna glina; 20 – calec gliniasty
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snośredniowiecznych naczyń glinianych da-
towanych na wiek Xiii, z możliwością prze-
sunięcia ich datowania na wiek Xii.

Jak wynika z powyższego opisu straty-
graficznego, badania przyniosły szereg cen-
nych informacji. W wykopach w przedniej 
części nawy ujawniono aż sześć dawnych 
poziomów użytkowych wnętrza kościoła 
(klepisk lub wylewek pod posadzkę). Naj-
starsze z nich to klepisko najstarszej świą-
tyni zalegające na głębokości 120 cm. Nie-
stety nie udało się uzyskać danych dla usta-
lenia czasu jego powstania. Jeden z wyższych 
poziomów użytkowych kościoła, prawdopo-
dobnie z początku wieku XViii, nosił wy-
raźnie ślady pożaru. W wykopach ujawniła 
się również znacznej grubości nowożytna 
warstwa nasypowa gruzu ceglanego. Naj-
prawdopodobniej można ją wiązać z budową 
kościoła murowanego. Użyta cegła ma pa-
rametry analogiczne do używanych w cza-
sach nowożytnych (najprawdopodobniej 
w drugiej połowie XVi lub w XVii wieku). 
Z przebudową, a także z funkcjonowaniem 
poziomów młodszych faz świątyni murowa-
nej związane są pochówki usytuowane we-

wnątrz kościoła. W grobach odsłoniętych 
w trakcie badań nie stwierdzono śladów 
murowanych krypt. Szkielety, zapewne 
w trumnach (zachowały się tylko gwoździe), 
złożono bezpośrednio w czworokątnych do-
łach zasypanych następnie gruzem i ziemią.

Najcenniejszych informacji, jak się wy-
daje, dostarczyły znaleziska w wykopie 
w tylnej części nawy kościoła. Nie odkryto 
tu najstarszych poziomów użytkowych ko-
ścioła średniowiecznego. Warstwa gruzu 
ceglanego, identyczna do tej, która wystą-
piła w przedniej części nawy zalegała tu 
bezpośrednio na glinie zawierającej pochów-
ki dawnego cmentarza przykościelnego. 
Wskazuje to jednoznacznie, iż nowożytny 
kościół murowany miał większą powierzch-
nię od kościoła średniowiecznego. Nowa, 
rozbudowana świątynia posadowiona zosta-
ła nad dawnym cmentarzem. istotne jest 
odkrycie fragmentów naczyń wczesnośre-
dniowiecznych datowanych na wiek Xiii. 
Może to potwierdzać funkcjonowanie 
w miejscu dzisiejszego kościoła osady wcze-
snośredniowiecznej poprzedzającej lokację 
Skoczowa.

PRZYPiSY

1 Por. i. P a n i c, Studia z dziejów Skoczowa w czasach piastowskich, Skoczów 2005, s. 99.
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1983 (archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej).

Jarosław Maciejewski, Bogusław Chorąży

ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM V KOSTeLe SV. APOŠTOLů PeTRA A PAVLA  
Ve SKOČOVĚ, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

Résumé

Kostel Sv. Apoštolů Petra a Pavla je nejstar-
ší a nejvýznamnější sakrální stavbou ve Skočově 
(obr. 1). První zmínka o kostele pochází ze sou-
pisu svatopetrského haléře z území opolského 
arcijáhenství z roku 1477.

Archeologický výzkum skočovského farního 
kostela proběhl od listopadu 2009 do března 2010. 
Jednalo se o první archeologický průzkum toho-
to objektu. Vzhledem k tomu, že výzkum měl co 
nejméně omezit běžný chod kostela, výkopové 
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Jarosław Maciejewski, Bogusław Chorąży

ARChäOLOGiSChe UNTeRSUChUNGeN iN DeR KiRChe DeR ST. APOSTeL 
PeTRi UND PAULi iN SKOCZÓW, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Die Kirche St. Apostel Petri und Pauli ist der 
älteste und wichtigste Sakralbau von Skoczów 
(Abb. 1). Zum ersten Mal wird die Kirche im 
Register vom Peterpfennig des erzdiakonats von 
Opole aus dem Jahr 1477 erwähnt. 

Die archäologischen Untersuchungen in der 
Pfarrkirche von Skoczów wurden vom November 
2009 bis zum März 2010 durchgeführt. es war 
der erste Versuch, dieses Objekt archäologisch zu 
erkennen. Da die Arbeiten in der tätigen Kirche 
geführt wurden, mussten sie aus diesem Grund 
eingeschränkt werden. es wurden drei Sondage-
grabungen angelegt (Abb. 2). Der Schnitt 1/2009, 
von Ausmaßen 1 × 3 m, wurde im hinteren Teil 
des Langhauses lokalisiert. Die Schnitte 1/2010 
und 2/2010 von Ausmaßen 1–1,1 × 2,25–2,7 m 
wurden im vorderen Teil des Langhauses, beider-
seits dessen hauptachse angelegt.

Die Untersuchungen brachten viele wertvolle 
Nachrichten. in den Schnitten im vorderen Teil 
des Langhauses konnten sogar sechs frühere Nutz-
horizonte des Kircheninneren (Stampfböden oder 
estriche für den Fußboden) erkannt werden (Abb. 3). 

 Der älteste davon ist der Stampfboden der ältes-
ten Kirche, die in einer Tiefe von 120 cm lag. es 
konnten leider keine Angaben zu ihrer entstehungs-
zeit gewonnen werden. einer der höheren hori-
zonte, wahrscheinlich vom Beginn des 18. Jh., wies 
sichtbare Brandspuren auf. in den Schnitten kam 
auch eine mächtige Schicht des neuzeitlichen Zie-
gelschutts auf. höchstwahrscheinlich ist sie mit 
dem Bau der gemauerten Kirche zu verbinden. Mit 
einem Umbau, wie auch mit den jüngeren hori-
zonten der gemauerten Kirche sind die Bestattun-
gen innerhalb der Kirche verbunden.

Wesentliche Nachrichten brachte die Grabung 
im hinteren Teil des Langhauses. Unterhalb der 
Schichten vom Ziegelschutt konnten hier die Be-
stattungen des früheren Kirchhofs freigelegt wer-
den. Auffallend sind hier auftretende Fragmente 
von mittelalterlichen Gefäßen, ins 13. Jh. gesetzt 
(mit Möglichkeit, ihre Datierung sogar ins 12. 
Jh. zu verschieben). Dies kann eine an Stelle der 
heutigen Kirche bestehende frühmittelalterliche 
Siedlung belegen, die der Lokation von Skoczów 
(Stadtgründung) vorausgegangen war.

práce měly velmi omezený rozsah. Položeny byly 
celkem tři sondy (obr. 2). Sonda 1/2009  
o rozměrech 1 × 3 m byla vytýčena v zadní čás-
ti lodi. Sondy 1/2010 a 2/2010 o rozměrech 
1‒1,1 × 2,25‒2,7 m byly situovány v přední čás-
ti hlavní lodi, po obou stranách její hlavní osy.

Výzkum přinesl mnoho cenných poznatků. 
V rámci sond v přední části lodi bylo odkryto šest 
dřívějších užitkových úrovní interiéru kostela (udu-
saných podlah nebo podkladů pod dlažbu) (obr. 3). 
Nejstarší z nich představuje dusaná podlaha nej-
staršího kostela v hloubce 120 cm. Bohužel se 
nepodařilo určit dobu jejího vzniku. Jeden z vyš-
ších užitkových horizontů, pocházející pravděpo-
dobně z počátku 18. století, nesl výrazné stopy po 

požáru. V sondách byla zjištěna rovněž velmi 
silná novověká navážková vrstva cihlové sutě. 
S největší pravděpodobnosti ji můžeme spojovat 
se stavbou zděného kostela. S přestavbou a také 
s fungováním užitkových horizontů mladších fází 
zděného kostela souvisí pohřby situované uvnitř 
svatyně. Důležité informace poskytla sonda v zad-
ní částí lodi. Pod novověkými navážkovými vrst-
vami sutě zde byly objeveny pohřby z někdejšího 
kostelního hřbitova. Zajímavý je výskyt fragmen-
tů raně středověkých nádob datovaných do 13. 
století (s možností přesahu do 12. století). Tyto 
nálezy mohou ukazovat na existenci starší raně 
středověké osady v místech dnešního kostela ještě 
před lokací Skočova. 
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Pavla Skalická

ZÁChRANNÝ ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM  
V ZÁMeCKé PRÁDeLNĚ V RADUNi

V srpnu a září roku 2010 proběhl v sou-
vislosti s rekonstrukcí objektu zámecké 
prádelny a sušárny č. p. 50 v Raduni, tra-
dičně nazývaného „vošárna” (obr. 1), zá-
chranný archeologický výzkum vyvolaný 
snižováním podlahových vrstev v interiéru 
barokní stavby. Práce na celkové opravě 
zchátralé památky byly spojeny mimo jiné 
také s operativní dokumentací Národního 
památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště (dále NPÚ ÚOP) v Ostravě, pro-

váděnou od roku 2007 PhDr. Danou Kou-
řilovou1. Následující článek stručně shrnuje 
dosavadní výsledky tohoto průzkumu dopl-
něné o nová archeologická zjištění.

Raduň se nachází 6 km jihovýchodně od 
Opavy v tzv. Opavské pahorkatině. Podle 
užšího geomorfologického členění ji řadíme 
v rámci podcelku Poopavské nížiny ke Ko-
márovské nížině, kterou charakterizují flu-
viální, eolické, svahové a ledovcové sedi-
menty v podloží a pouze mírně zvlněný 

Obr. 1. Raduň. lokalizace výzkumu. Měřítko 1 : 25 000
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reliéf se smrkovým porostem.2 Název obce 
je pravděpodobně odvozen od jména stře-
dověkého lokátora. V písemných pramenech 
je Raduň poprvé doložena roku 1320 ve spo-
jení s osobou Friderika z Raduně (de Radyn) 
a  již od 15. století byla osada ve vlastnictví 
Tvorkovských z  Kravař.3 Stopa po původní 
středověké tvrzi je dnes zcela setřena kom-
plexem renesančního zámku, vystavěného 
ve druhé polovině 16. století. Mezi jeho dr-
žitele patřily významné aristokratické rody 
jako například již zmínění Tvorkovští z Kra-
vař (do r. 1652), Larisch-Mönnichové (1780–
1832) a Blücherové z Wahlstattu (do r. 1949). 
V  současnosti je Státní zámek Raduň ve 
správě NPÚ ÚOP v Ostravě a  je ojediněle 
dochovanou památkou.4 Budova „vošárny” 
(z německého Waschhaus – prádelna), pře-
stavěná v  letech 1823–1826 na zámeckou 
prádelnu a sušárnu, leží v centru obce v blíz-
kosti kostela Nejsvětější Trojice, a  to přímo 
na křižovatce tras do Opavy, Hradce nad 
Moravicí a Komárova. Za její dvorovou čás-
tí protéká potok Raduňka, před původním 
vstupem do objektu je dnes terén navýšen 
takřka o  půl metru a  nachází se zde hlavní 
komunikace. Snad nejvýraznějším prvkem 
stavby je valbová střecha s větracími a  pro-
světlovacími vikýři ve dvou řadách nad sebou, 
napodobující vzhledem dvoustupňovou man-
sardovou střechu (obr. 2). 

Zkoumaná budova se i  s  pozemky stala 
kulturní památkou ze zákona (ex lege) vy-

hlášeného 3.5.1958 – zákon č. 22/1958 Sb., 
o kulturních památkách. Následně byla za-
psána do Státního seznamu kulturních pa-
mátek podle §7 zákona č. 22/1958 Sb., na 
základě usnesení Rady Okresního národní-
ho výboru v Opavě dne 19.4.1963. Do po-
čátku osmdesátých let dvacátého století byl 
objekt využíván k obytným účelům, násled-
ně začal nevratně chátrat a  již v  roce 1999 
byl zařazen mezi ohrožené a  nevyužívané 
nemovité kulturní památky. Po mnohaletých 
sporech o  vlastnictví vzniklo z  iniciativy 
místních občanů Občanské sdružení Vošár-
na, které se stalo po dražbě v  roce 2007 
majitelem objektu, a za pomoci dotací z Ev-
ropských fondů i vlastních zdrojů památku 
obnovuje. 

Archivní průzkum Mgr. Romany Rosové5 
ukázal na skutečnost, že samotné zámecké 
prádelně předcházela menší stavba, pravdě-
podobně ve funkci prádelny obecní, jejíž 
dataci spolehlivě neznáme. Hospodářské 
inventáře raduňského zámku vedené od roku 
1793, „vošárnu” nezmiňují. Poprvé se obje-
vuje ve zprávě o  stavbě zámku, a  dvora ze 
14. září 1823, kde se uvádí, že zedníci vy-
dláždili pustou, opuštěnou (bewüsste) „vo-
šárnu” a zazdili podle požadavku stavebního 
mistra kotel. Dalším dokladem existence 
stavby již před rokem 1800 by mohlo být I. 
vojenské mapování, na němž je patrná bu-
dova u  potoka, ačkoli vzhledem k  reduko-
vané zástavbě se jedná o velice schematizo-
vaný obraz. Dále jsou v  písemných prame-
nech zaznamenány jednotlivé fáze rozsáhlé 
přestavby objektu na zámeckou prádelnu 
a  sušárnu, prováděné od dubna do června 
roku 1826, při nichž došlo i ke zvětšení pů-
dorysu stavby. Tato akce souvisela s koncep-
cí přebudování celého zámeckého areálu 
včetně hospodářského zázemí, započatou 
hrabětem Larisch-Mönnichem v  roce 1816 
opravami zámku. 

Operativní dokumentace, provedená 
PhDr. Danou Kouřilovou, zachytila nejen 
prvky výše zmiňované přestavby, ale i  ně-
kolika starších stavebních fází a  přinesla 
velice cenné poznatky o funkci objektu a je-

Obr. 2. Raduň č. p.50 - celkový pohled (foto), stav 
v roce 1975 (převzato z D. Kouřilová,  Nálezová 
zpráva OPD 857 / OP / 332, uložena v archivu 

NPÚ ÚOP v Ostravě, Opava 2009)
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jích dokladech přímo zakomponovaných 
v interiéru.6 Nejstarší fáze ukazuje na stavbu 
přesně neznámého rozsahu charakterizova-
nou zdivem z  lomového kamene na zákla-
dech pojených jílem, na nichž stojí „vošárna” 
dodnes. Zcela jistě zahrnuje jižní část ob-
jektu až po střední síň (obr. 3: místnosti M1, 
M2, M7) a  dělící příčku mezi místnostmi 
M1 a M2 taktéž z lomového kamene, kterou 
potvrdil archeologický výzkum. V  dalším 
vývoji byla tato kamenná příčka nahrazena 
cihelnou zdí nesoucí stopy po rovném za-
stropení, rozsah stavby v  této fázi (obr.  3: 
místnosti M1, M2, M7, případně M5 a M3) 
naznačuje přibližně situace na zákresu I.vo-
jenského mapování z r. 1768. Mezi lety 1768 
a 1823 pak mohlo dojít k zaklenutí prostor 
v M1 a M2 pruskou plackou z důvodu vzrůs-
tajících nároků na bezpečnost provozu vy-
žadujícího práci s ohněm. Nálezová situace 
i  písemné prameny však nevylučují ani 
mladší dataci těchto kleneb. V  rozmezí 
1823–1826 byla realizována z iniciativy hra-
běte Larisch-Mönnicha rozsáhlá přestavba 
„vošárny” na zámeckou prádelnu a sušárnu, 
při níž byly upraveny okenní a dveřní otvo-
ry, taktéž pruskou plackou zaklenuta pro-
stora M5, hypoteticky i místnosti M1 a M2. 

Celá stavba byla rozšířena severním směrem 
(místnosti M4, M6), poté byla vydlážděna, 
omítnuta a do okenních otvorů byly osaze-
ny dubové parapety se zařízením pro odvod 
kondenzované vody7. Zásadním přínosem 
operativního průzkumu a  archeologického 
výzkumu je zdokumentování technicky vy-
spělého systému ve střední síni (M7) se 
zrcadlově postavenými nikovými topeništi 
a  podestou, odkud byla obě topeniště ob-
sluhována. Ve stěnách jsou dodnes patrné 
odtahové, nakládací a  pozorovací otvory, 
dokládající důmyslnost celého systému ne-
přímého vytápění objektu. Odtah kouře byl 
realizován velkým zděným dymníkem pře-
váděným v  půdním prostoru do jednoho 
komínového tělesa. Špinavý proces tak byl 
uzavřen a v ostatních prostorách objektu byla 
pouze kamna napojená průduchy na cent-
rální topeniště.

V dalším vývoji – kdy objekt sloužil po 
přechodnou dobu obytným účelům – se již 
stavba dispozičně neměnila, docházelo pou-
ze k  dílčím úpravám podlah a  interiéru, 
přičemž topeništní systém využily jednot-
livé bytové jednotky. Také díky tomu se 
v  neobvyklé míře jako jediný ve Slezsku 
dochoval. 

Obr. 3. Raduň č. p. 50 – digitalizovaný půdorys objektu (místnosti M1-M7) s vyznačením  ploch 
snižovaných archeologickou metodou a jednotlivých řezů (profily P1-P17) 

0 5 m
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Samotný záchranný archeologický vý-
zkum (dále ZAV) byl zahájen na konci srp-
na 2010, kdy akutní řešení vysoké vlhkosti 
zdí způsobené spodní a  svrchní vodou vy-
volalo snižování stávajících podlahových 
vrstev a  jejich nahrazení drenážními pod-
klady. V místnostech, ve kterých byly iden-
tifikovány zakonzervované historické situa-
ce, bylo přistoupeno k  plošnému snižování 
vrstev archeologickou metodou, v ostatních 
prostorách, kde byla již před zahájením vý-
zkumu situace narušena, byly dokumento-
vány alespoň profily drenážních výkopů pro 
ověření skladby podloží a  úrovně založení 
základových zdí. Hloubku těchto výkopo-
vých prací předem určil stavebník, ne všude 
bylo možné dosáhnout úrovně geologického 
podloží. ZAV byl veden metodou kontextu-
ální archeologie spojenou s fotografickou 
a kresebnou dokumentací včetně výškového 
a polohového zaměření, vyneseného do di-
gitalizovaného půdorysu objektu a katastrál-
ní mapy. Půdorys objektu byl rozdělen do 
sektorů odpovídajících jednotlivým místnos-
tem (rozměry patrné z  půdorysu objektu, 
viz. obr. 3), přičemž jejich označení M1–M6 
z nálezových zpráv operativní dokumentace 
bylo ponecháno. Pouze pro zpřehlednění je 
vstupní síň označena jako M7 (obr. 3). Stav 
dochování nálezových situací se v  jednotli-
vých sektorech různí, proto je každý z nich 
popisován zvlášť. 

Výsledky archeologického výzkumu po-
skytly důležité informace především o  slo-
žení podlah a  systému odvodnění  vlhkého 
provozu „vošárny”. Jeho cílem bylo také 
ověření primární funkce objektu a  eventu-
álních situací předcházejících jeho výstavbě, 
neboť v  tomto prostoru byl archeologický 
výzkum realizován vůbec poprvé8.

Místnost M1 
Stávající povrch v místnosti byl na po-

žadovanou hloubku 276,40  m n. m. snížen 
stavebníkem pod archeologických dohledem, 
napříč místností v S-J směru byl ponechán 
a následně zdokumentován kontrolní profil. 
Nejstarší identifikovanou statigrafickou jed-

notkou je vrstva prachu, popela, mouru 
a uhlíků promísená jílem, která obsahovala 
drobky malty a cihel a je patrně pozůstatkem 
stavební či spíše provozní činnosti v objek-
tu. Nad ní je pak navršena dorovnávka tvo-
řená písčitou hlínou, z  jejíhož povrchu je 
veden výkop s. j.  504. Lze se domnívat, že 
se jedná o  pozůstatek drenážního žlábku, 
čemuž by odpovídala i jeho štěrková výplň. 
Na povrchu se pak nacházela nášlapová vrs-
tva smíšená se stavební sutí. Malá sonda 
u  východní obvodové stěny odhalila zákla-
dovou spáru kamenného jílem pojeného 
zdiva v hloubce 275,91 m n. m. Vrstvy ne-
obsahovaly datovatelný materiál, ale vzhle-
dem k  absenci starších podlahových úprav 
dochovaných in-situ můžeme předpokládat, 
že byl povrch v  této místnosti již v  minu-
losti snižován a opět dorovnán. 

Místnost M2
Současná podlaha místnosti tvořená be-

tonovou mazaninou přímo nasedala na star-
ší cihelné dláždění. Bylo proto přistoupeno 
k  plošnému snižování na požadovanou 
hloubku archeologickou metodou. Na pro-
filu drenážního výkopu je navíc zdokumen-
tován sled vrstev, které v  ploše zůstaly po-
nechány.

Geologické podloží tvoří žlutý písčito-
-jílovitý sediment, pod nímž lze předpo-
kládat štěrkopískovou terasu, jak byla za-
chycena v  jiných sektorech. Na tento sedi-
ment nasedá šedá náplavová vrstva, v jejímž 
povrchu je patrný základový výkop pro 
nelícované jílem pojené zdivo s. j. 908. Jeho 
nadzemní část pojená písčitou šedou mal-
tou je doložena pouze reliktem jednoho 
řádku kamenů ve východním rohu míst-
nosti. Z  blíže nezjištěných důvodů byla 
pravděpodobně ještě v průběhu baroka tato 
80 cm široká zeď snesena a nahrazena pod-
statně subtilnější cihelnou příčkou, pouze 
přisazenou k základu z východní strany. Zá-
klad překrývá podkladová vrstva a dláždění 
tvořené velkými plochými kameny (s. j. 132, 
obr. 4). Tato podlahová úroveň cihelnou 
příčku plně respektuje a  pravděpodobně 
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souvisí s  barokní fází objektu („obecní  
vošárna”).

V severní části místnosti byla kamenná 
dlažba odstraněna, což můžeme spojovat 
s  celkovou přestavbou „vošárny” na zámec-
kou prádelnu a  sušárnu rodem Larisch-
-Mönnichů mezi lety 1823–1826, která se 
týkala i  povrchů podlah. Kamenná dlažba 
byla tehdy nahrazena (či v některých místech 
předlážděna) cihelnou podlahou (s. j.  113) 
skládanou na podélnou osu místnosti do 
písčité malty bez podkladu, ve východním 
rohu místnosti byla snesená kamenná zeď 
s  pozůstatkem nadzemního zdiva využita 
jako podklad cihelného soklu pod kotel na-
pojený otvory ve zdi na kamna jižního ni-
kového topeniště. Špinavý proces tak probí-
hal odděleně od čistého provozu prádelny. 
Otázkou, na kterou ani operativní dokumen-
tace nepřinesla jednoznačnou odpověď, zů-
stává, zda již v  této době byla místnost M2 
zaklenuta či nikoli. Lze předpokládat, že 
všechny klenby jsou záležitostí této radikál-
ní přestavby, avšak některé indicie, jako níz-

ké nasazení kleneb či dodatečné opravy, 
nevylučují jejich starší dataci. Klenba v míst-
nosti  M5 by pak byla jejich pouhou nápo-
dobou. Ta se bohužel propadla již na konci 
20. století a  následné stavební úpravy zne-
možnily situaci porovnat. Pod zásypy v mís-
tech, kde se dlažba nedochovala, se vyrýso-
val otisk po kanálku, kterým byla nakonden-
zovaná či odpadní voda vyvedena druhotně 
proraženým otvorem ve zdi ven z  objektu. 
Podle analogické, ale mnohem lépe docho-
vané situace v místnosti M5 si můžeme před-
stavit, že kanálek rozměrově odpovídal šířce 
cihly a  nebyl předlážděn, naopak se jeho 
provoz odehrával přímo v místnosti. 

V  následujícím období byla část dlažby 
rozebrána pro další použití, povrch navýšen 
písčito-hlinitou dorovnávkou obsahující ma-
teriál z průběhu 19. a 1. pol. 20. století a do 
písčitého lože byla umístěna nová cihelná 
podlaha v  opačné orientaci, než její starší 
předchůdce. V místech, kde původní odvod-
ňovací kanálek prostupoval zdivem do míst-
nosti M1, bylo jeho rameno upraveno a vy-
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tvořena jakási jímací nádrž s  přepadovým 
odtokem a břidlicovým dnem. 

Novodobá úprava v podstatě pohltila tě-
leso kamnového soklu, který byl ale při pře-
stavbě na obytný objekt znovu vymodelován 
v rámci betonáže povrchu a využit pod vy-
tápěcí těleso.

Místnost M3
V místnosti M3 byly práce na snižování 

podkladů dokončeny před zahájením samot-
ného archeologického dohledu. Podle výpo-
vědi stavebníka se však v  místě nacházela 
pouze zhruba 30 cm mocná dorovnávka na 
bázi nepropustného jílu. Její pozůstatek je 
zachován na povrchu plochy. Dále byl ar-
cheologicky zdokumentován profil drenáž-
ního výkopu Z-V směrem protínající míst-
nost zhruba uprostřed.

Geologické podloží tvoří fluviální náno-
sy na bázi jílů promísených mírně štěrkem. 
Terasa mírně spadá směrem k  severu ke 
korytu potoka Raduňky. Na jejich povrchu 
se nachází písčitá šedá uloženina lehce kon-
taminovaná maltou, která může být staveb-
ním horizontem „vošárny”. Tuto skutečnost 
potvrzuje i  její pozice vůči základovému 
zdivu. Následná ulehlá nášlapová vrstva je 
již jistě záležitostí interiéru stavby, bohužel 
však neposkytla žádný datovatelný materiál, 
takže není možné ji spojit s některou z fází 
objektu. Především je patrné, že historické 
podlahové úpravy byly již v  minulosti od-
straněny a nahrazeny jílovým násypem. Pod 
ním se pouze ve východním rohu místnos-
ti M3 vyrýsoval výkop s. j.  500 vyplněný 
velkými kameny, který lze předběžně inter-
pretovat jako primitivní vodosběrnou jímku. 
Při pokusech o  odstranění kamenného zá-
sypu byla zjištěna velice dobrá propustnost 
a objekt se okamžitě plnil svrchní vodou po 
deštích.

Místnost M4
Historické nadloží bylo odebráno již před 

zahájením výzkumu po úroveň povrchu ge-
ologického podloží, svažujícího se západním 
směrem k  říčnímu korytu.

Místnost M5
V sektoru M5 byla zachycena jedna z klí-

čových situací, vypovídajících o  způsobu 
odvodnění provozu zámecké „vošárny”. Pod 
nánosem mouru a  stavební suti se vyrýso-
vala cihelná dlažba (s. j.  114) kladená do 
maltového lože podélně k  ose místnosti 
a dochovaný odvodňovací kanál (s. j.  900). 
Jeho dno bylo tvořeno řadou taktéž podélně 
kladených cihel spádovaných západním smě-
rem do dvora, bočnice jsou naopak skládá-
ny z  jedné řady cihel příčně k dláždění. 
Kanálek ani jeho ústí proražené do obvodo-
vé zdi nejsou překryty dlažbou, ale naopak 
se zdá, že byly její funkční součástí. Vně 
objektu již je situace zničena recentními 
zásahy. Plocha v místnosti byla snižována 
pouze na povrch dorovnávkové vrstvy nive-
lizující půdorys pro dláždění, avšak v  mís-
tech kanálku byl veden 0,4 m hluboký dre-
nážní výkop, na jehož profilu bylo v hloub-
ce 275,71  m n. m. zachyceno geologické 
podloží. 

Na základě zjištěných skutečností a  za 
pomoci výpovědi písemných pramenů9 lze 
datovat celou situaci v místnosti M5 do pře-
stavby na zámeckou „vošárnu” (1823–1826), 
a  to i přes to, že je v porovnání s místnos-
tí  M2 dlažba položena níže (její charakter, 
pojivo i  rozměry prvků jsou však shodné). 
Nelze tedy vyloučit, že starší souvrství, kte-
ré by mohlo potvrdit či vyvrátit rozsah ba-
rokní dispozice objektu, bylo při zmíněné 
přestavbě zničeno.

Místnost M6
Archeologický dohled při snižováni povr-

chů neprokázal historické podlahové úpravy, 
proto byl pouze kresebně a fotograficky zdo-
kumentován profil drenážního výkopu, který 
proťal střed místnosti v  ose západ–východ. 
Na fluviální sedimenty navazuje dorovnávka 
jílové hlíny a nášlapová vrstva, do níž je v se-
verní části zahlouben mělký mísovitý objekt 
(s. j.  501). Ten patrně souvisí s nedávnými 
stavebními úpravami, jelikož v  jeho výplni 
byly nalezeny skvrnky malty a vápna společ-
ně s recentním materiálem. Základové obvo-
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dové zdivo, skrz nějž byl nově udělán průraz, 
je opět pojené jílem, přičemž základový výkop 
není patrný (přizděno k jeho stěně). 

Místnost M7
Nejzajímavější a také nejlépe dochované 

nálezové situace poskytl prostor vstupní síně 
a  na něj navazující niková topeniště (M7, 
obr. 5), přičemž dnešní spojená dispozice 
byla v  minulosti několikrát upravována 
a prostor se pravděpodobně vyvíjel jako tři 
oddělené místnosti. Geologické podloží tvo-
ří opět říční sedimenty spadající pozvolna 
směrem k  severozápadu. Pokud zde byla 
nějaká fáze vývoje před vznikem samotné 
„vošárny”, pak byla odstraněna, jelikož o ní 
neexistují žádné přímé doklady (kromě ně-
kolika zlomků středověké keramiky roztrou-
šených v podloží). Jednotlivé části síně M7 
byly od sebe odděleny dvěma snesenými 
kamennými příčkami s. j. 919 a 914 o šířce 
60  cm s  mělkým, jílem pojeným základem 
hloubeným pouze mírně do podloží. Tyto 
příčky jsou přisazené k obvodovým stěnám 
na spáru.

Severozápadní, dnes vstupní prostor 
z dvorové části „vošárny” byl dorovnán moc-
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Obr. 5. Raduň č. p. 50 – M7, kresebná dokumentace stěny severního topeniště 

nou vrstvou hrubého písku. Datace této 
úpravy může být poměrně nedávná, jelikož 
víme, že před zahájením záchranných prací 
v  roce 2007 se zde nacházelo dnes již zru-
šené schodiště do půdních prostor. Po sní-
žení povrchu se vyrýsovalo základové zdivo 
s. j. 930 pojené jílem předstupující v stáva-
jící cihelnou příčku se zazděným vstupem 
do místnosti M2 o 30 cm. 

Střední část s  nikovými topeništi byla 
plošně snížena archeologickou metodou až 
o 0,5 m. Základové zdivo shodného charak-
teru jako v celém objektu bylo odkryto u obou 
obvodových stěn. Vydláždění topenišťních 
podest lze spojit podle jeho charakteru s pře-
stavbou na zámeckou „vošárnu”. Nálezová 
situace však potvrdila, že tento prostor slou-
žil stejnému účelu i dříve, což by mohlo do-
kládat souvrství mouru, popela, sazí a uhlíků 
ve stratigrafické pozici pod dlažbou. Nejmlad-
ší stavební aktivitou se zdá být obezdění po-
dest topenišť obvodovým lemem, přičemž 
nelze vyloučit, že se jedná pouze o  jeho re-
paraci z doby obytné funkce objektu. 

Původní vstupní část objektu, jejíž 
vchod je dnes již zazděn, byla za dob fun-
gování zámecké „vošárny” dlážděna cih-
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profilu drenážního výkopu byla v  úrovni 
276,15 m n.m. zachycena základová spára 
obvodové stěny.

lami rybinově (s. j.  141). Pod touto dlaž-
bou se nachází několik dorovnávkových 
vrstev, které můžeme spojit se starším 
vývojem v  interiéru barokní stavby. Na 
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Pavla Skalická

RAtOWNICZE BADANIA ARCHEOLOGICZNE  
W PRALNi ZAMKOWeJ W RADUNi, POWiAT OPAWSKi

(Streszczenie)

W sierpniu i wrześniu roku 2010 przeprowa-
dzono ratownicze badania archeologiczne – po-
wodem było obniżenie poziomu obecnych po-
wierzchni wewnątrz barokowej pralni tradycyjnie 
nazywanej „vošárna” w miejscowości Raduň 
oddalonej 6 km na południowy wschód od Opa-
wy (ryc. 1). Katastrofalny stan obiektu był po-
wodem gruntownej odbudowy związanej m.in. 
z inspekcją NPÚ ÚOP (Narodowego instytutu 
Konserwacji Zabytków) Ostrawa dokonaną przez 
PhDr. D. Kouřilovą. Badania archeologiczne 
potwierdziły jej wnioski, że pralnię zamkową z lat 
1823–1826, kiedy to przez ród Larisch-Mönnich 
została zainicjowana prowadzona z rozmachem 

klasycystyczna przebudowa całego zamku i za-
plecza gospodarczego, poprzedzała starsza budow-
la o podobnej funkcji (ryc. 3). Z wyżej wymie-
nioną klasycystyczną przebudową możemy wiązać 
powiększenie powierzchni budynku w kierunku 
północnym, przesklepienie jednego lub więcej 
pomieszczeń, założenie dębowych parapetów 
okiennych, poprawienie otworów drzwiowych 
oraz zespolenie budowli przy pomocy więźby 
charakterystycznego dachu łupkowego. 

Dzięki badaniom archeologicznym mamy in-
formacje o sposobie położenia podłogi, bowiem 
w niektórych pomieszczeniach znaleziono jedno-
licie wykonany bruk ceglany. W sektorze M5 
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zachował się w podłodze również kanał odpro-
wadzający wodę i ścieki przez otwór w ścianie 
do podwórzowej części obiektu. 

Za jeden z najistotniejszych rezultatów wyko-
nania dokumentacji terenowej i badań archeolo-
gicznych należy uważać identyfikację rozwinięte-
go systemu grzewczego na zasadzie ogrzewania 
pośredniego. Centralnym elementem układu były 
dwa przeciwległe paleniska z otworami obserwa-
cyjnymi i załadowczymi w ściankach, które udo-
kumentowała i szczegółowo opisała D. Kouřilová. 
Archeologiczne badania przyczyniły się jedynie do 
potwierdzenia przypuszczenia, że system jest star-
szy od klasycystycznej przebudowy, bowiem pod 

podestami do obsługi urządzenia, datowanymi na 
tę fazę, występowały warstwy wskazujące na „czar-
ną eksploatację”. W nawiązujących do niego  
pomieszczeniach stały poza tym na odkrytych po-
stumentach napełniane przez ścianę kotły do go-
towania, lub dokładniej piec. Zaawansowanie 
techniczne systemu potwierdza fakt, że w ten 
sposób obiekt był ogrzewany i w drugiej połowie 
dwudziestego wieku, gdy służył celom mieszkal-
nym. 

Na razie na podstawie tych badań nic nie 
świadczy o tym, by na stanowisku były jakieś 
uchwytne archeologicznie ślady działalności 
z okresu sprzed wybudowania pralni. 

Pavla Skalická

ARChäOLOGiSChe NOTGRABUNGeN iM SChLOSSWASChhAUS  
iN RADUň, BeZiRK OPAVA

(Zusammenfassung)

im August und September 2010 wurden ar-
chäologische Notgrabungen durchgeführt, durch 
eine Tieferlegung derzeitiger Oberflächen im in-
neren des barocken Waschhauses, traditionsgemäß 
„vošárna” genannt, im Ort Raduň, 6 km südöst-
lich von Opava gelegen (Abb. 1). Der baufällige 
Zustand des Objekts war Grund für eine völlige 
Wiederherstellung, die auch u.a. mit einer Doku-
mentierung vom NPÚ ÚOP (Nationales institut 
für Denkmalpflege) Ostrava von PhDr. D. 
Kouřilova ausgeführt, verbunden war. Archäolo-
gische Untersuchungen ließen ihre erkennung 
bestätigen, dass dem Schlosswaschhaus aus den 
Jahren 1823–1826, als durch die Familie Larisch-
Mönnich ein großartiger klassizistischer Umbau 
des ganzen Schlosses und seines wirtschaftlichen 
hinterlands unternommen wurde, ein ähnlicher 
Bau von gleichem Zweck vorausgegangen war 
(Abb 3). Mit dem genannten klassizistischen Um-
bau kann die erweiterung des Grundrisses in 
nördlicher Richtung, Überwölbung von einem oder 
mehreren Räumen, einsetzung von eichenfens-
terbänken, Ausbesserung der Türöffnungen sowie 
Vereinigung des Gebäudes durch den Dachstuhl 
eines einzigartigen Schieferdaches verbunden wer-
den. Durch die archäologischen Untersuchungen 
haben wir Nachrichten zu der Form des Fußbodens, 
denn in einigen Räumen ein einheitlich ausgeführ-
tes Ziegelpflaster gefunden wurde. im Sektor M5 

blieb im Fußbodenbereich auch ein das Abwasser 
durch ein Loch in der Wand zum hofbereich des 
Objekts abführender Kanal erhalten. 

Als eins der wesentlichsten ergebnisse der ins-
pektion und der archäologischen Untersuchungen 
kann die erkennung eines entwickelten heizsystems 
nach dem Prinzip des undirekten heizens gelten. 
Das zentrale element des Systems waren zwei ge-
genüberliegende herde mit Aufsichts- und Ladungs-
öffnungen in den Wänden, die von D. Kouřilová 
dokumentiert und detailliert beschrieben wurden. Die 
archäologischen Untersuchungen trugen lediglich zu 
einer Bestätigung der Vermutung bei, dass das heiz-
system älter als klassizistischer Umbau ist, denn 
unterhalb der in diese Phase zu setzenden Bedie-
nungspodeste traten die Schichten auf, die auf einen 
„schwarzen Betrieb” hingewiesen hatten. in den 
zusammenhängenden Räumen standen überdies auf 
den freigelegten Postumenten die über die Wand 
versorgten Waschkessel oder genauer ein Ofen. Sei-
ne fortgeschrittene entwicklung kann die Tatsache 
belegen, dass dieses Objekt auf diese Weise auch 
in der zweiten hälfte des 20. Jh. erwärmt war, als 
es den Wohnzwecken diente. 

Unterdessen geben die genannten Untersuchen 
keinen Nachweis dafür, dass irgendwelche archäo-
logisch erkennbaren Aktivitäten aus der der er-
richtung des Waschhauses vorausgehenden Zeit 
auf dem Fundplatz stattgefunden hätten. 
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Gmina Byczyna to obszar atrakcyjny turystycznie i obfitujący 
w ciekawe wydarzenia kulturalne. Wydarzeniem, które wpisało 
na zawsze miasto w kartę historii Polski była bitwa pod Byczy-
ną, która rozegrała się 24 stycznia 1588 roku. Dzięki zwycięstwu 
hetmana koronnego Jana Zamojskiego nad księciem austriac-
kim Maksymilianem Habsburgiem na tronie króla Polski zasiadł 
Zygmunt III Waza. Jednak nie tylko ciekawa historia i  liczne 

zabytki rozsławiły Byczynę. Zasłynęła ona w Polsce, ale również w świecie dzięki 
utworzonemu nad 42-hektarowym zalewem w  Biskupicach grodowi, w  którym 
ma siedzibę Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa. 

Ponadto gmina Byczyna słynie ze szlaku drewnianych kościołów, zabytkowych 
pałaców i  dworków. Dla turystów lubiących dużo ruchu i  aktywny wypoczynek 
gmina proponuje skorzystanie z  kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, cało-
rocznego lodowiska i  w  sezonie wakacyjnym basenu miejskiego. Od 2011 roku 
w  budynku ratusza mieści się izba tradycji z  punktem widokowym na miasto 
i okolice. Stamtąd można podziwiać również wyjątkowy układ urbanistyczny mia-
sta z  wybrukowanymi uliczkami, które nadają miasteczku iście średniowieczny 
charakter.

W Byczynie oraz pobliskich miejscowościach istnieje szeroka baza noclegowa 
i  gastronomiczna. Każdy z  turystów znajdzie coś dla siebie! Zapraszamy do By-
czyny! Więcej informacji na www.byczyna.pl. 
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