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Od Redakcji 

 Rok 2016 był rokiem 1050-lecia chrztu Mieszka I – wydarzenia, które na wiele stuleci określiło miejsce 
Polski w Europie. Był to jubileusz ważny dla całego naszego państwa, a jego uroczysta kulminacja miała 
miejsce w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. Muzeum Archeologiczne aktywnie włączyło 
się w świętowanie tej wiekopomnej rocznicy. Przygotowaliśmy szereg wystaw i publikacji, których szczegó-
ły prezentujemy w sprawozdaniu z naszej działalności. 
 Także Temat Specjalny niniejszego tomu Fontes Archaeologici Posnanienses poświęcony jest konsekwen-
cjom decyzji naszego pierwszego historycznego władcy. Tym razem wspomniany dział zawiera bowiem je-
den artykuł poświęcony najstarszym dziejom Ptaszkowa – wsi położonej w powiecie grodziskim, w środko-
wej części Wielkopolski. Odkryte tu cmentarzysko wczesnośredniowieczne (datowane na XI-XIII w.) oraz 
relikty średniowiecznej wsi (z XIII-XV w.) stały się kanwą obszernego opracowania, którego lektura uzmy-
sławia po raz kolejny, jak wiele wnosi archeologia do historycznej wiedzy o pierwszych wiekach istnienia 
państwa polskiego. 
 W dziale Studia mieszczą się dwa artykuły. Pierwszy z nich zajmuje się problematyką gromadnych zna-
lezisk przedmiotów metalowych na terenach podmokłych, skupiając się na analizie usytuowania miejsc de-
ponowania w krajobrazie kulturowym. Druga praca przenosi nas na odległe tereny Grecji, do położonej na 
Peloponezie Argolidy, a jej przedmiotem są tzw. grobowce wielopochówkowe z II tys. przed Chr. 
 Największa seria artykułów została włączona do działu Materiały. Znajdują się tu dwa opracowania źró-
deł pochodzących z badań ratowniczych, które poprzedzały inwestycje infrastrukturalne. W obu przypad-
kach rozpoznane zostały pozostałości osadnicze z okresu wpływów rzymskich, a uzyskane wyniki dostar-
czającą szeregu wiadomości o organizacji wewnętrznej osad oraz o niektórych aspektach gospodarki ich 
mieszkańców. W kolejnej pracy zespół badaczy reprezentujących rozmaite dyscypliny naukowe zajął się 
problematyką proweniencji bursztynu znalezionego na wczesnośredniowiecznych grodziskach w Santoku 
i Miliczu. Zastosowana w tym celu – po raz pierwszy w Polsce – spektroskopia ramanowska potwierdzi-
ła, że badany surowiec to sukcynit, tj. bursztyn bałtycki. Ostatni z artykułów składających się na omawiany 
dział prezentuje rezultaty badań przeprowadzonych w centrum Poznania, podczas których odsłonięte zo-
stały pozostałości zabudowy z drugiej połowy XIV – początków XV w. Zidentyfikowano tu m.in. poświad-
czenia rzeźnictwa koszernego.
 Bogata jest też zawartość działu Historia archeologii. Zaprezentowana została w nim część archeologicz-
nej kolekcji Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej – miłośniczki sztuki, której postać i działalność zasługu-
ją na przypomnienie. Dwa kolejne artykuły są również poświęcone postaciom niebanalnym, lecz całkowi-
cie różnym: Friedrichowi Holterowi – niemieckiemu archeologowi, zasłużonemu w opiece nad zabytkami 
archeologicznymi, a jednocześnie zaangażowanemu naziście, który spokojnie żył w powojennych Niem-
czech do 1989 r. oraz Wojciechowi Komornickiemu – ziemianinowi z podolskich kresów II Rzeczypospo-
litej, amatorowi archeologii, członkowi Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, który zginął rozstrzelany 
przez NKWD w 1940 r. 



 Tragiczny los W. Komornickiego splata się z historią życia śp. Wojciecha Śmigielskiego, którego po-
śmiertne wspomnienie zamyka niniejszy tom. Mgr Wojciech Śmigielski był osobą świetnie znaną w po-
znańskiej archeologii, wieloletnim pracownikiem Muzeum Archeologicznego oraz Instytutu Historii Kultu-
ry Materialnej (później Instytutu Archeologii i Etnologii) Polskiej Akademii Nauk, aktywnym badaczem te-
renowym i redaktorem wydawnictw archeologicznych. Przez szereg lat zajmował się „Fontes Archaeologici 
Posnanienses”. Był ponadto społecznikiem zasłużonym dla utrwalania pamięci o Polakach zamordowanych 
w Katyniu, gdzie stracił ojca. Cześć Jego pamięci!

Marzena Szmyt
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From the oldest history of Ptaszkowo – an early medieval cemetery 
and a medieval village in the light of archaeological research

Wstęp
 W 2011 roku podczas prac ziemnych związanych 
z zakładaniem kanalizacji sanitarnej w Ptaszkowie, 
gm. Grodzisk Wielkopolski, w centralnej części wsi, 
około 30 m na zachód od muru okalającego kościół, 
natrafiono na kości ludzkie. Dzięki właściwemu po-
dejściu pracowników biorących udział w budowie 
kanalizacji, kości te zostały przekazane Pracowni 
Archeologiczno-Konserwatorskiej Henryka Klun-
dera prowadzącej wówczas w pobliskim Grodzisku 
Wielkopolskim badania archeologiczne. W porozu-
mieniu z Wojewódzkim Urzędem Konserwatora Za-
bytków w Poznaniu, wymieniona Pracowania objęła 
nadzorem część inwestycji1 na odcinku między ko-

1  Należy wyrazić zdziwienie, że dopiero wówczas prace te zo-
stały objęte nadzorem archeologicznym, mimo że prowa-
dzone były również w centralnej części wsi, której istnienie 
poświadczone jest w źródłach pisanych odnoszących się do 

ściołem parafialnym w Ptaszkowie a ul. Poznańską 
(ryc. 1). Wyniki nadzoru przerosły nasze oczekiwa-
nia i legły u podstaw szerszego zamierzenia obejmu-
jącego również rezultaty starszych badań przepro-
wadzonych w Ptaszkowie w latach 1938 i 1957. Arty-
kuł ten stanowi więc prezentację dotychczasowego 
stanu badań archeologicznych w tej miejscowości, 
wnosząc nowe elementy do historii zasiedlenia tego 
terenu od pradziejów po czasy funkcjonowania wsi 
późnośredniowiecznej – poprzedniczki obecnej. 
Jest on również dowodnym świadectwem, że moż-
liwe jest wykonanie szczegółowej dokumentacji ar-
cheologicznej, która posłużyła do dokonania poniż-
szej analizy, mimo ograniczonego charakteru badań. 

końca XIII wieku i potwierdzone badaniami archeologiczny-
mi przeprowadzonymi w latach 1938 i 1957. 

Z najdawniejszych dziejów Ptaszkowa – wczesnośrednio-
wieczne cmentarzysko i średniowieczna wieś w świetle 

badań archeologicznych

Paweł Pawlak

 W czasie nadzoru towarzyszącego zakładaniu kanalizacji w 2011 roku w Ptaszkowie, gm. Grodzisk Wielkopolski odkryto 19 
wczesnośredniowiecznych (koniec XI – początek 2. połowy XIII w.) grobów szkieletowych. Jedynym przedmiotem, stanowiącym 
element wyposażenia jest nóż pochodzący z grobu dziecka. W trakcie badań odkryto również relikty średniowiecznej (połowa 
XIII – XV w.) zabudowy wsi. Druga część artykułu zawiera analizę materiałów pozyskanych w trakcie wcześniejszych prac przepro-
wadzonych w Ptaszkowie w latach 1938 i 1957. Na szczególną uwagę zasługują badania z 1938 roku, w trakcie których odkryto pozo-
stałości zrębowej chaty, datowanej na podstawie materiału ceramicznego oraz zabytków metalowych na 2. połowę XIII wieku i łą-
czonej przez nas z pierwszą siedzibą plebana ptaszkowskiego. 
Słowa kluczowe: cmentarzysko wczesnośredniowieczne, groby, wieś średniowieczna, zabudowa, chata, ceramika, drewno 

 During the archaeological supervision accompanying the construction of a sewage system in Ptaszkowo, Grodzisk Wielkopol-
ski commune, 19 early medieval skeletal graves were discovered (late 11th cent. - early 2nd half of the 13th cent.). The only artefact 
identified as grave equipment is a knife found in a child's grave. The investigations revealed also the relics of a medieval village (mid-

-13th cent. - 15th cent.). The second part of the article contains the analysis of material obtained during investigations carried out in 
Ptaszkowo in 1938 and 1957, especially in 1938 when the remains of a log house were discovered, dating back on the basis of ceramic 
material and metal artefacts to the 2nd half of the 13th cent., and connected by researchers with the first seat of the Ptaszkowo parish 
priest. 
Keywords: early medieval cemetery, graves, medieval village, buildings, house, pottery, wood



Paweł Pawlak

Badania w roku 2011

  Nadzór towarzyszący zakładaniu kanalizacji spra-
wowano zarówno nad wykopem głównym poprowa-
dzonym w pasie ulicy, w jej południowej części, jak 
i nad wykopami związanymi z przyłączami wyko-
nywanymi do granic poszczególnych posesji. Nieste-
ty, dalsza część inwestycji realizowana była indywi-
dualnie przez poszczególnych właścicieli i nie objęto 
jej nadzorem archeologicznym (!)2. W czasie nasze-
go nadzoru prowadzonego w 2011 roku na szczególną 
uwagę zasługuje życzliwość, jaka nas spotkała ze stro-
ny pracowników firmy Ecobud Jerzy Marciniak, wy-
konawcy robót, a przede wszystkim ze strony kierują-
cego pracami pana Klaudiusza Piotrowskiego. Dzięki 
wzorowej współpracy i rzadko spotykanemu zrozu-
mieniu przez wykonawcę robót budowlanych wagi od-
kryć archeologicznych dla poznania lokalnej przeszło-
ści, możliwa była właściwa eksploracja odsłoniętych 
obiektów oraz wykonanie przez nas tak licznej doku-
mentacji3. Nadmienić trzeba, że tylko zgłoszeniu o od-
kryciu szczątków ludzkich przez pracowników firmy 
wykonawczej zawdzięczamy w konsekwencji obję-
cie inwestycji nadzorem, mimo poświadczonej wielo-
krotnie w źródłach pisanych średniowiecznej metryki 
miejscowości (!). Pełną ochroną konserwatorską teren 
ten został objęty dopiero w 2013 roku.
 Wykop główny o szerokości 1,8 m, wykonany 
w pasie ul. Kościelnej, był nadzorowany przez nas 
w czterech etapach, które oznaczyliśmy jako odcin-
ki I-IV. Znajdowały się one w pasie o łącznej długo-
ści około 70 m rozciągającym się między grobem 1 
(ob. 4) zabezpieczonym przez nas w momencie roz-
poczęcia nadzoru, a przyłączem oznaczonym nu-
merem 10, usytuowanym we wjeździe na podwó-
rze przy probostwie, znajdującym się po południo-
wo-wschodniej stronie kościoła (ryc. 3). 
 Lokalizacja i wielkość poszczególnych odcinków 
w wykopie głównym przedstawiała się następująco 
(ryc. 3-4):

2  Decyzję o przeprowadzeniu nadzoru archeologicznego w ob-
rębie poszczególnych posesji pozostawiono ich właścicielom. 
Nie dziwi więc fakt, że nie odnotowano żadnego zgłoszenia 
o odkryciu jakichkolwiek pozostałości w trakcie prac ziem-
nych, których większość przeprowadzono wiosną 2012 roku 
(informacje te uzyskałem podczas wizyty w Ptaszkowie, w 2. 
połowie 2012 roku, gdy wszystkie przyłącza do budynków 
zostały już wykonane). 

3  Inwestorem prac było Grodziskie Przedsiębiorstwo Kanaliza-
cji, Sp. z o.o., ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

–  odcinek I – o długości 10,5 m, usytuowany 
naprzeciwko domu nr 33, bezpośrednio na 
wschód od grobu 1 (ob. 4), 

–  odcinek II – o długości 34 m, usytuowany na-
przeciwko domów 32 i 31, w odległości około 
4 m na południowy wschód od odcinka I,

–  odcinek III – o długości 8 m, usytuowany oko-
ło 1,5 m na południowy wschód od odcinka II,

–  odcinek IV – o długości 10,5 m, usytuowany ok. 
5,5 m na południowy wschód od odcinka III.

Całkowita powierzchnia wykopów znajdujących się 
w odcinkach I – IV wynosiła 113,4 m2.

 Jak wspomniano już wcześniej, naszym nadzo-
rem objęto również wykopy pod przyłącza od głów-
nej nitki instalacji kanalizacyjnej do granic poszcze-
gólnych posesji. Łącznie nadzorowano prace przy 
11 przyłączach oznaczonych porządkowo przez nas 
numerami 1-11 oraz w łączniku między przyłączami 
4 i 5, określanym w skrócie jako łącznik 4-5.
 Wielkość i usytuowanie poszczególnych wyko-
pów pod przyłącza przedstawiają się następująco 
(ryc. 3-4):
–  przyłącze 1 – o długości 5,1 m i szerokości 1,2 m, 

do studzienki S67a, między budynkami 40 i 41,
–  przyłącze 2 – o długości 5 m i szerokości 1,1 m, 

do studzienki S69b, między budynkami 37 i 40, 
–  przyłącze 3 – o długości 2,5 m i szerokości 

1,1 m, do studzienki S71a, między budynkami 
33 i 34,

–  przyłącze 4 – o łącznej długości 4,6 m i sze-
rokości 1,2 m, do studzienki S70b, między bu-
dynkami 35 i 364,

–  przyłącze 5 – o długości 1,5 m i szerokości ok. 
1 m, do budynku 35, między budynkami 34 i 35,

–  łącznik 4-5 – o długości 6,1 m i szerokości 
1,4 m, między przyłączami 4 i 5,

–  przyłącze 6 – o długości 1,9 m i szerokości 
0,9 m, do studzienki S73a, przy budynku 31,

–  przyłącze 7 – o długości 2 m i szerokości 1,1 m, 
usytuowane przy budynku 32,

–  przyłącze 8 – o łącznej długości 7,5 m i szero-
kości ok. 1,2-1,5 m, do studzienki S70a, przy 
budynku 38,

4  W przypadku przyłączy 4, 8, 9 i 10, wykopy archeologiczne 
składały się z dwóch odcinków - do chodnika oraz za chod-
nikiem. W pasie, w którym znajdował się chodnik wykony-
wano przewiert umożliwiający poprowadzenie rury bez ko-
nieczności demontowania nawierzchni. 

8



Tabela 1. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Zestawienie odkrytych w 2011 roku obiektów archeologicz-
nych wraz z ich lokalizacją

Wykop Numer obiektu (grobu)

Przyłącze 1 6 (grób 3)

Przyłącze 2 7

Przyłącze 3 12, 13, 14 (grób 4)

Przyłącze 4 16 (grób 5), 17 (grób 6), 18 (grób 7), 19, 20 (grób 8), 21 (grób 9)

Łącznik 4-5 22 (grób 10), 23, 24 (grób 11), 25, 26 (grób 12), 27 (grób 13), 28

Przyłącze 5 29 (grób 14)

Przyłącze 8 30 (grób 15), 31 (grób 16)

Przyłącze 9 32 (grób 17), 33 (grób 18), 34 (grób 19)

Przyłącze 10 35, 36

Odcinek I 1, 2, 3, 4 (grób 1), 5 (grób 2)

Odcinek II 8, 9, 10, 11

Odcinek IV 15

Z najdawniejszych dziejów Ptaszkowa – wczesnośredniowieczne cmentarzysko i średniowieczna wieś...

–  przyłącze 9 – o łącznej długości 6,8 m i szero-
kości 1,3-1,6 m, do studzienki S69a, przy bu-
dynku nr 39,

–  przyłącze 10 – o łącznej długości 10 m i szero-
kości 1,5 m, do studzienki S74a, w przejeździe 
na teren podwórza przy probostwie,

–  przyłącze 11 – o łącznej długości około 25 i sze-
rokości około 2 m, usytuowane wzdłuż ul. Po-
znańskiej, w szczycie budynku karczmy. 

 Łączna powierzchnia wykopów archeologicznych 
związanych z przyłączami wynosiła około 119 m2. 
Ogółem, uwzględniając przyłącza oraz wykop głów-
ny, rozpoznaliśmy i objęliśmy szczegółową doku-
mentacją obszar o powierzchni 232,4 m2.
 W trakcie prowadzonych przez nas prac odkry-
to łącznie 19 jam grobowych z 21 pochówkami oraz 
szczątki pochodzące prawdopodobnie z 10 innych, 

zniszczonych grobów. Ponadto odsłonięto i zado-
kumentowano 17 obiektów niegrobowych, które 
poza jamą posłupową - ob. 28, łączoną prawdopo-
dobnie z pochówkiem 12, stanowią głównie pozo-
stałość osadnictwa średniowiecznego lub o bliżej 
nieokreślonym datowaniu (por. zestawienie zawar-
te w tabeli 1).
 Z wykopów pochodzi dość znaczny zbiór źródeł 
ruchomych: 880 fragmentów (723 po wyklejeniu) 
ułamków naczyń, 15 kości zwierzęcych, w tym 1 łyż-
wa kościana, 133 bryłki polepy, 5 fragm. kafli, 6 krze-
mieni, 1 kamień ze śladami obróbki, 6 brył żużla że-
laznego, 2 bryły żużla szklanego (?), 1 moneta mie-
dziana oraz przedmioty z żelaza: 3 noże, 1 podków-
ka do buta, 2 okucia budowlane, 1 gwóźdź, 1 hak do 
mocowania drzwi, 1 podkowa oraz 4 przedmioty o 
nieokreślonym przeznaczeniu (por. tabele 2 i 7).
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Charakterystyka źródeł

Groby

Grób 1 (obiekt 4)
 Zarejestrowany po północnej stronie główne-
go wykopu instalacyjnego, usytuowanego w jezdni, 
w jej południowym pasie, w strefie między obecnymi 
budynkami 33 i 34 (ryc. 3-4). Do odkrycia pochów-
ku doszło w wyniku osunięcia się ściany wykopu, na 
skutek czego odsłonięte zostały kości górnej partii 
szkieletu, oznaczonego przez nas jako grób 15. W spe-
cjalnie wykonanym poszerzeniu wykopu zarejestro-
wano zachodnią część jamy grobowej o szerokości 
0,49 m i zachowanej długości 0,6 m, w której znaj-
dowała się górna partia szkieletu zalegająca w ukła-
dzie pierwotnym. Na głębokości ok. 1,2 m poniżej 
współczesnego poziomu użytkowego odkryto czasz-
kę, kości klatki piersiowej oraz lewą kość ramienną 
należące do dziecka zmarłego w wieku Infans II (9-10 
lat)6 i pochowanego głową w kierunku zachodnim7. 
Czaszka spoczywała na prawym boku i była bardzo 
silnie przechylona w stroną tułowia. Wzdłuż lewe-
go boku zmarłego zarejestrowano odcinkowo zacho-
wane relikty drewnianej konstrukcji w postaci smugi 
próchnicy drzewnej o grubości ok. 0,02 m i zachowa-
nej długości 0,36 m. Za czaszką, w północno-zachod-
nim narożniku jamy grobowej znajdował się nóż że-
lazny. Wkop grobowy zarejestrowany na głębokości 
ok. 1 m poniżej obecnego poziomu, o zachowanej 
miąższości ok. 0,3 m, wypełniała jednolita jasnobru-
natna próchnica (ryc. 14: 2; 18). 
Inwentarz:

1. Nóż żelazny o zachowanej długości ok. 11 cm, 
długości ostrza - około 7-7,5 cm, maksymalnej 
szerokości ostrza – ok. 2,5-2,8 cm i grubości – 
0,6-0,7 cm. Długość dwustronnie wyodrębnio-
nego trzpienia wynosi około 3,5-4 cm (ryc. 14: 
3-4)8.

 
5  Sytuacja ta miała miejsce przed podjęciem przez nas rutyno-

wego nadzoru. Znajdujące się w profilu kości dały podstawę 
do poszerzenia wykopu w celu zarejestrowania zachowanej 
partii grobu.

6  Analizę antropologiczną szczątków kostnych wykonał dr Ar-
tur Rewekant (2011) (pełne zestawienie jej wyników – por. 
tabela 8).

7  Pozostałe kości szkieletu, związane zapewne z tym pochów-
kiem znajdowały się w materiale przekazanym nam przez 
kierownictwo prac instalacyjnych, w momencie naszego 
przybycia na miejsce przyszłych badań. 

8  Podane parametry odnoszą się do stanu przed konserwacją. 

Grób 2 (obiekt 5)
 W bezpośrednim sąsiedztwie grobu 1, zaledwie 
0,3 m na północ od niego, odkryto prawdopodob-
nie południowo-zachodni narożnik kolejnego po-
chówka, który oznaczony został przez nas jako grób 
2. Wypełnisko stanowiła jasnobrunatna próchnica 
(ryc. 14: 2). Z uwagi na fakt, że grób nie był zagrożo-
ny zniszczeniem, nie podjęto prac zmierzających do 
jego eksploracji.
Inwentarz: brak. 

Grób 3 (obiekt 6)
 Odkryty został jedynie w ścianie wschodniej 
wykopu związanego z przyłączem 1 do studzien-
ki S68a (ryc. 2-4), na głębokości zaledwie 0,5 m, li-
cząc od współczesnego poziomu użytkowego. W 
części północnej jama była naruszona przez wkop 
współczesny. Z obserwacji poczynionych in situ wy-
nika, że mamy do czynienia z pochówkiem usytu-
owanym w przybliżeniu poprzecznie w stosunku do 
osi wykopu, a więc na linii E-W. Jama w przekro-
ju pionowym miała kształt prostokątny i miąższość 
0,26-0,36 m. Zachowana szerokość wkopu, którego 
wypełnisko stanowił jasnobrunatny piasek przemie-
szany z jasnożółtym piaskiem calcowym, wynosiła 
maksymalnie 0,86 m. W obrębie zarysu jamy tkwi-
ła kość – fragment trzonu piszczeli osobnika o nie-
określonej płci, zmarłego w wieku dorosłym (powy-
żej 20 lat). Na odcinku między ową kością a granicą 
wkopu zarejestrowano owalne zaciemnienie o wy-
miarach 0,14-0,19 m, wypełnione brunatną próchni-
cą z niewielkim udziałem jasnożółtego piasku, sta-
nowiące prawdopodobnie relikt ścianki dłuższego, 
południowego boku drewnianej konstrukcji grobo-
wej zbudowanej zapewne z okrąglaków (?) bądź pół-
okrąglaków (ryc. 5: 1). Trudno stwierdzić, czy analo-
giczny element znajdował się po północnej stronie 
szkieletu, z uwagi na częściowe zniszczenie grobu 
przez wkop. 
Inwentarz: brak.

Grób 4 (obiekt 14)
 Odkryty został w przyłączu nr 3 (do studzien-
ki S71a), w północnej części wykopu oraz w ścianie 
zachodniej, na głębokości 0,78 m, licząc od współ-
czesnego poziomu użytkowego. Odkryto zaledwie 
wschodni skraj jamy grobowej. W zarejestrowanej 
części jama miała kształt prostokątny, natomiast 
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w przekroju poprzecznym (ściana zachodnia) zbli-
żony do trapezowatego. Szerokość wkopu wynosi-
ła ok. 0,75 m w spągu oraz 0,95 m w stropie. Dłu-
gość jamy uchwycona w obrębie wykopu wynosiła 
maksymalnie 0,54 m, natomiast jej głębokość 0,62 
m. W stropie jamy grobowej zalegała warstwa żół-
tego piasku o miąższości 0,12 m, niżej i częścio-
wo w stropie odnotowano jasnobrunatny piasek 
o miąższości 0,26 m. Około 0,3 m powyżej spągu 
jamy stwierdzono warstwę jasnoszarego i brunatne-
go piasku o miąższości 0,08-0,15 m, zalegającą po-
ziomo niemal na całej szerokości wkopu grobowe-
go (strukturę tę rejestrowano w profilu na długości 
0,7 m). Warstwa ta opadała ukośnie przy ścianie po-
łudniowej wkopu grobowego, aż do spągu, na któ-
rym miała miąższość ok. 0,05 m i zalegała na sze-
rokości ok. 0,57 m. Struktura ta stanowiła zapew-
ne relikt drewnianej konstrukcji grobowej. Czytel-
na była więc pozostałość wieka, boku południowego 

– dłuższego trumny, jej dno oraz szczątkowo boku 
północnego – na styku z dnem. W przekroju pozio-
mym, w spągu jamy, odnotowano zarys konstruk-
cji zachowany w postaci obydwu dłuższych boków 
o grubości 0,12-0,14 m i szczątkowo zachowanego 
boku krótszego - wschodniego, przy styku z wymie-
nionymi wyżej. W obrębie reliktów drewnianej kon-
strukcji zarejestrowano kości obydwu stóp (z partii 
śródstopia) osobnika o nieoznaczonej płci, zmar-
łego w wieku dorosłym (powyżej 20 lat). Z powyż-
szego wynika, że osobnik ten pochowany był głową 
w kierunku zachodnim, z odchyleniem na północ-
ny zachód (ryc. 7: 1-5).
Inwentarz: brak.

Grób 5 (obiekt 16)
 Odkryty został przy wykonywaniu wykopu 
pod przyłącze nr 4, na odcinku między studzienką 
S70b a chodnikiem (ryc. 2-4). Zachowała się jedy-
nie wschodnia część pochówku - w części zachod-
niej został on zniszczony przez wkopanie w późnym 
średniowieczu budynku (ob. 19). Strop wkopu gro-
bowego zarejestrowano na głębokości około 0,95-
1 m, licząc od obecnego poziomu użytkowego. Na 
podstawie odsłoniętej części jamy sądzić można, że 
miała ona w przekroju poziomym kształt prostoką-
ta o szerokości 0,75 m w części stropowej oraz oko-
ło 0,65 m w części spągowej - na poziomie szkiele-
tu (około 0,35-0,4 m poniżej zarejestrowanego stro-

pu). Zachowana długość jamy wynosiła 0,95 m. Za-
sadniczą treść wypełniska stanowił jasnobrunatny 
piasek z niewielkim udziałem żółtego piasku i silnie 
rozdrobnionych węgli drzewnych. Około 0,1-0,15 m 
poniżej stropu, uwidocznił się prostokątny zarys bę-
dący reliktem drewnianej konstrukcji grobowej. Na 
poziomie szkieletu szerokość konstrukcji wynosiła 
0,52-0,55 m. Jej pozostałość stanowiły pasma jasno-
brunatnej próchnicy i szarego piasku, z dodatkiem 
węgli drzewnych, odpowiadające trzem bokom kon-
strukcji - dwom dłuższym (północny i południowy) 
oraz jednemu krótszemu (wschodni). Szerokość 
owych pasm wynosiła 0,14-0,15 m. Niewykluczone, 
że przy obydwu narożnikach skrzyni znajdowały się 
uchwyty w formie poprzecznych drążków, służące 
do jej transportowania. Zarejestrowana szerokość 
boków konstrukcji, podobnie jak w innych grobach 
(np. grób 4), nie odpowiadała zapewne pierwotnej 
grubości ścianek - wynikała ona prawdopodobnie 
z silnego rozkładu drewna. W obrębie odkrytych 
reliktów skrzyni, znajdowały się kości dolnej partii 
nóg (kości piszczelowe, strzałkowe, śródstopia i stę-
pu) osobnika o nieoznaczonej płci, zmarłego w wie-
ku dorosłym (powyżej 20 lat), pochowanego głową 
na zachód, z niewielkim odchyleniem na północ-
ny-zachód. Obydwie stopy były przechylone na pra-
wą stronę (ryc. 8: 1-3; 19).
Inwentarz:

1. 2 ułamki naczyń kultury łużyckiej (obydwa ze 
strefy brzuśca).

Grób 6 (obiekt 17)
 Zarejestrowany szczątkowo przy ścianie wschod-
niej oraz w profilu wykopu pod przyłącze 4, na głę-
bokości 0,8 m, licząc od współczesnego poziomu 
(ryc. 2-4). W części południowej grób został znisz-
czony przez wkop wodociągowy, natomiast w czę-
ści zachodniej – przez chatę późnośredniowiecz-
ną (ob. 19). Wypełnisko stanowiła jasnobrunatna 
próchnica z niewielkim dodatkiem żółtego piasku, 
szczególnie w spągu. Miąższość wkopu grobowego 
wynosiła 0,65 m. Jama wkopana została w humus 
pierwotny (jasnobrunatna próchnica) oraz w czę-
ści spągowej - w calec (jasnożółty piasek). Na dnie 
jamy grobowej znajdowały się kości piszczelowe (ze 
ściany wykopu wystawały ich główki znajdujące się 
pierwotnie w stawie kolanowym), a ponadto luź-
no z wkopu wodociągowego pozyskano pojedyn-
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cze żebra, fragmenty miednicy, kość łokciową pra-
wą i kość promieniową prawą związane z tym po-
chówkiem. Sugeruje to jednoznacznie, że zmarły 
pochowany został głową zwróconą w kierunku za-
chodnim (ryc. 8: 5; 20). Pozyskane szczątki należały 
do osobnika dorosłego, o bliżej nieokreślonym wie-
ku, prawdopodobnie płci żeńskiej. 
Inwentarz: brak.

Grób 7 (obiekt 18) 
 Odsłonięty częściowo, w narożniku południo-
wo-wschodnim wykopu pod przyłącze 4. W obrębie 
wykopu odnotowano jedynie północny skraj jamy 
(ryc. 2-4). Jej część zachodnia została zniszczona 
przez wkop wodociągowy, natomiast południowa i 
wschodnia znalazły się poza granicą wykopu. Strop 
jamy grobowej zarejestrowany został na głęboko-
ści 0,75-0,85 m, licząc od współczesnego poziomu 
użytkowego. Zachowana miąższość wkopu grobo-
wego była znaczna i wynosiła maksymalnie 0,74 m. 
Był on zagłębiony w warstwę humusu współczesne-
go – tj. pradziejowego i/lub wczesnośredniowiecz-
nego (jasnobrunatna próchnica), o zachowanej 
w tym miejscu miąższości ok. 0,1-0,12 m oraz w ca-
lec (jasnożółty i żółty piasek). Stropową (zachowa-
ną) część wypełniska stanowił ciemnożółty piasek o 
miąższości maksymalnie 0,14 m, niżej odnotowano 
ciemnożółty i jasnobrunatny piasek o miąższości do 
0,16 m, natomiast treść głównej części wypełniska 
stanowił jasnobrunatny piasek i sporadycznie żółty 
piasek. W spągu jamy zarejestrowano relikt skrzyni 
trumiennej (!), której wnętrze wypełniał jasnożół-
ty piasek (w przewadze) z dodatkiem jasnoszarego 
piasku (popiołu ?) oraz węgle drzewne miejscami 
silnie przemyte (silnie rozdrobnione), odnotowane 
w całym wypełnisku i szczególnie w stropie skrzyni 
(większych rozmiarów), stanowiące tu pozostałość 
drewnianego wieka. Zarys dłuższego - północnego 
boku skrzyni odnotowany został w ścianie wschod-
niej wykopu (ryc. 8: 5; 20). Wysokość konstrukcji 
stwierdzona in situ wynosiła od 0,14 do 0,26 m9. 
W profilu południowym tkwiła kość promienio-
wa lewa osobnika, prawdopodobnie płci żeńskiej, 
zmarłego w wieku dorosłym, bliżej nieokreślonym. 
Takie ułożenie kości w grobie sugeruje jednoznacz-

9  Węgle drzewne odnotowane w obrębie zarysu skrzyni uznać 
należy raczej jako efekt destrukcji drewnianej obudowy, a nie 
ślad jakiś zabiegów magicznych polegających np. na wsypa-
niu żaru do wnętrza trumny bądź na jej wieko. 

nie, że mamy do czynienia ze zmarłą (?) pochowaną 
głową zwróconą w kierunku zachodnim. 
Inwentarz:

1. 1 fragment brzuśca naczynia kultury łużyckiej.

Grób 8 (obiekt 20)
 Zarejestrowany został szczątkowo przy ścianie 
północnej wykopu pod przyłącze 4, na głębokości 
około 0,6 m (ryc. 3-4). Odsłonięto fragment jamy 
przylegającej od strony północnej do wkopu grobo-
wego 5, który prawdopodobnie naruszył jej struk-
turę. Północny skraj jamy znajdował się poza gra-
nicą eksploracji, natomiast część centralna oraz za-
chodnia zniszczona została przez wkopanie cha-
ty – ob. 19. Zarejestrowana w obrębie wykopu sze-
rokość jamy grobowej wynosiła około 0,5 m, nato-
miast jej maksymalna zachowana długość – zaled-
wie 0,62 m. Z jamy wydobyto zaledwie jedną kość 

– paliczek osobnika o nieoznaczonej płci, zmarłe-
go w wieku dorosłym, w bliżej nieokreślonym wie-
ku. Główną treść wypełniska jamy stanowił jasno-
brunatny piasek ze sporadycznym udziałem żółte-
go piasku. Około 0,1 m nad spągiem odnotowano 
poziome pasmo o miąższości 0,1 m, które tworzy-
ła brunatna próchnica przemieszana z jasnobru-
natnym piaskiem, z domieszką ciemnobrunatnej 
próchnicy. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia 
z reliktowo zachowaną ścianką dłuższą konstrukcji 
drewnianej. Grób był zapewne zorientowany analo-
gicznie do sąsiedniego pochówka 5 – tj. na linii W-E 
(ryc. 8: 5).
Inwentarz: brak.

Grób 9 (obiekt 21)
 Odkryty został w ścianie zachodniej wykopu pod 
przyłącze 4, w pasie drogi, bezpośrednio przy połu-
dniowej ścianie wykopu głównego (ryc. 3-4). Zare-
jestrowano jedynie przekrój poprzeczny grobu, któ-
ry w części północnej został zniszczony przez głów-
ny wykop pod instalację kanalizacyjną. W przekro-
ju pionowym zadokumentowano zachowany frag-
ment jamy, a w jej obrębie - zarysy reliktów drewnia-
nej konstrukcji oraz główki obydwu kości udowych 
w stawie kolanowym. Z jamy zdołano pozyskać 
fragment trzonu kości piszczelowej i fragment ko-
ści łokciowej osobnika dorosłego, o bliżej nieokre-
ślonym wieku i nieoznaczonej płci. Na tej podsta-
wie stwierdzić można, że zmarły pochowany został 
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głową w kierunku zachodnim (ryc. 8: 4). Z grobu 
pochodzi również fragment łopatki dziecka zmarłe-
go w wieku Infans I (1-1,5 roku). Sądząc z powyższe-
go można założyć, że szczątki dziecka mogą pocho-
dzić ze zniszczonego starszego grobu, bądź złożone 
zostały do jamy grobowej razem z osobnikiem do-
rosłym. Za bezspornym związkiem jamy ze zmar-
łym dorosłym przemawiają jej gabaryty oraz uło-
żenie kości. Zadokumentowany strop jamy grobo-
wej znajdował się na głębokości 0,65 m, licząc od po-
ziomu asfaltu, natomiast jej maksymalna zachowana 
miąższość wynosiła 0,35 m. Wypełnisko wkopu sta-
nowiła jasnobrunatna próchnica z dodatkiem jasno-
szarego piasku i sporadycznie węgli drzewnych. Jama 
wkopana została w warstwę humusu, którą stanowiła 
jasnobrunatna próchnica dość jednolita oraz w par-
tii spągowej – w calec (jasnożółty i żółty piasek). Ko-
ści znajdowały się w obrębie konstrukcji drewnianej, 
której pozostałość stanowiło pionowe pasmo brunat-
nej i ciemnobrunatnej próchnicy o szerokości 0,08 m 
i wysokości 0,27 m, stanowiące relikt ścianki dłuższej 
usytuowanej wzdłuż zmarłego, po jego południowej 
stronie oraz pasmo poziome o grubości 0,03-0,05 m 
i długości ok. 0,4 m, będące pozostałością dna skrzy-
ni grobowej. Na poziomie dna konstrukcji znajdowa-
ły się obydwie kości udowe.
Inwentarz: brak.

Grób 10 (obiekt 22)
 Zarejestrowany został w łączniku między przy-
łączami 4 i 5 (ryc. 2-4), na głębokości 1,05 m po-
niżej obecnego poziomu użytkowego. Jama grobo-
wa, o kształcie zbliżonym do prostokąta, została 
naruszona w stropie, w części zachodniej, w trak-
cie wykonywania wykopu pod przyłącze 4. Jej wy-
miary w partii stropowej wynosiły 2,1 x 0,74-0,86 m. 
Już na tym poziomie odnotowano zarys północnej 
ścianki konstrukcji grobowej układającej się wzdłuż 
boku dłuższego jamy grobowej. Było to pasmo ja-
snożółtego piasku o szerokości 0,1-0,14 m i odno-
towanej długości 1,55 m (ryc. 9: 1). Zasadnicze wy-
pełnisko jamy stanowił jasnobrunatny i żółty piasek 
oraz jasnobrunatny i żółty piasek na południowym 
jej obrzeżu. Około 0,1 m poniżej zarejestrowanego 
stropu jamy, w jej południowej i centralnej części, 
w pasie o szerokości 0,31-0,47 m i na niemal całej jej 
długości, odnotowano duże nagromadzenie próch-
nicy drzewnej (z udziałem węgli drzewnych), z do-

datkiem brunatnej próchnicy i sporadycznie żółtego 
piasku. Były to niewątpliwie relikty drewnianej kon-
strukcji grobowej – być może wieka lub przewróco-
nych boków dłuższych. Pełny zarys reliktów drew-
nianej skrzyni zarejestrowano na głębokości około 
0,2 m poniżej zachowanego stropu jamy grobowej. 
Na tym poziomie wkop grobowy miał kształt pro-
stokąta o wymiarach: 2,25 x 0,87 m i wypełniony był 
brunatną próchnicą, żółtym oraz szarym i jasnosza-
rym piaskiem. W centralnej partii jamy odsłonię-
to relikty drewnianej, prostokątnej skrzyni o zacho-
wanych wymiarach: 0,47-0,51 x 2,1 m. Były to po-
zostałości czterech boków (bok wschodni zachowa-
ny na niecałym odcinku), które tworzyło pasmo o 
szerokości 0,05-0,1 m (średnio 0,06 m) wypełnio-
ne żółtym, jasnoszarym i szarym piaskiem z dodat-
kiem próchnicy drzewnej i silnie rozmytych, drob-
nych węgli drzewnych (ryc. 10: 1; 22). Na głęboko-
ści około 0,2-0,25 m poniżej zarejestrowanego stro-
pu jamy, w obrębie zarysu będącego reliktem drew-
nianej konstrukcji, znajdował się kompletny szkie-
let mężczyzny, zmarłego w wieku 40-50 lat, pocho-
wanego głową na zachód, w pozycji wyprostowanej, 
na wznak, z lewą ręką wyciągniętą wzdłuż tułowia, 
prawą zgiętą w łokciu i z dłonią ułożoną na mied-
nicy. Czaszka spoczywała na lewym boku i częścią 
twarzową była zwrócona na północ. Poniżej szkie-
letu odnotowano warstwę jasnoszarego, jasnobru-
natnego oraz jasnożółtego piasku, z dużym udzia-
łem próchnicy drzewnej, o wymiarach (ok. 0,3-0,45 
x 1,93 m) odpowiadających parametrom dna trum-
ny. Obrzeże wkopu grobowego, na poziomie zalega-
nia szkieletu, wypełniał żółty, jasnożółty i jasnosza-
ry piasek oraz próchnica drzewna. Na wschodnim 
skraju jamy odnotowano poprzecznie w stosun-
ku do jamy grobowej układające się pasmo o sze-
rokości 0,22 m i odnotowanej długości 0,54 m, na 
którym znajdowały się stopy zmarłego. Prawdopo-
dobnie mamy tu do czynienia z rodzajem poprzecz-
ki-podkładki, na której ułożono trumnę w grobie, 
a wcześniej służącej być może do łatwiejszego trans-
portu. W narożniku południowo-wschodnim jamy 
grobowej znajdowały się dwa kamienie średnich 
rozmiarów (ryc. 10: 2-3; 23).
Inwentarz:

1. 5 ułamków naczyń: 1 (ze strefy brzuśca) z wcze-
snego okresu epoki brązu, 3 (2 brzuśce, 1 dno) 
związane z osadnictwem ludności kultury łu-
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życkiej oraz 1 ułamek brzuśca naczynia wcze-
snośredniowiecznego, całkowicie obtaczanego, 

2. 2 krzemienie.

Grób 11 (obiekt 24)
 Zarejestrowany został w łączniku między przy-
łączami 4 i 5, na głębokości około 0,85 m poniżej 
obecnego poziomu użytkowego (ryc. 2-4). Prosto-
kątna jama grobowa o wymiarach: 0,43 x 0,75-0,8 m, 
wypełniona jasnobrunatnym i żółtym piaskiem, zo-
rientowana dłuższą osią na linii E-W, zawierała źle 
zachowane (niekompletne) szczątki dwóch płodów/
noworodków (!). Z rozmieszczenia kości wniosko-
wać można, że dzieci pochowano głowami w kie-
runku zachodnim. W północno-wschodniej par-
tii jamy odnotowano kolistą strukturę o średnicy 
około 0,35 m, wypełnioną szarym i jasnożółtym 
piaskiem z dodatkiem węgli drzewnych (ryc. 9: 4). 
Trudno stwierdzić, czy mamy tu do czynienia ze 
strukturą związaną z pochówkiem, czy jest to póź-
niejszy (późnośredniowieczny) wkop. Wydaje się, 
że druga z podanych wersji jest bardziej prawdopo-
dobna z uwagi na wyraźne, częściowe zniszczenie 
i przemieszczenie kości w grobie.
Inwentarz: brak.

Grób 12 (obiekt 26)
 Jego skraj zarejestrowany został w łączniku mię-
dzy przyłączami 4 i 5 (ryc. 2-4), na głębokości około 
0,9 m, licząc od współczesnego poziomu użytkowe-
go. W granicy wykopu odsłonięto jedynie niewiel-
ką część jamy, w tym jeden z jej narożników. Od-
kryty fragment miał szerokość w stropie 0,3 m i dłu-
gość ok. 1,45 m. Wypełnisko stanowił jasnobrunat-
ny piasek ze sporadycznym udziałem żółtego piasku 
(ryc. 9: 5). Na głębokości 1,15 m odkryto pozosta-
łości zapewne wieka konstrukcji drewnianej (przy-
puszczalnie prostokątnej) zachowanej w postaci pla-
mistej struktury złożonej z jasnobrunatnego, szare-
go i żółtego piasku z dodatkiem silnie rozdrobnio-
nych i rozmytych węgli drzewnych (bądź próchni-
cy drzewnej) przypominających spaleniznę. Wyso-
kość konstrukcji (trumny) zarejestrowana w ścia-
nie północnej wykopu wynosiła 0,28 m. W obrę-
bie konstrukcji znajdował się szkielet odkryty je-
dynie w obrębie wykopu w niewielkiej części – od-
słonięto i zadokumentowano kość ramienną prawą, 
kość łokciową prawą oraz kilka kości dłoni praw-

dopodobnie kobiety zmarłej w wieku dorosłym, bli-
żej nieokreślonym, pochowanej głową zwróconą 
w kierunku północno-zachodnim. Ręka była wy-
raźnie zgięta w łokciu i przypuszczalnie odchylona 
od tułowia (ryc. 9: 6, 8). Analiza profilu oraz doku-
mentacji fotograficznej pozwala domyślać się w spą-
gu jamy, pod prawym barkiem zmarłej, poprzecznie 
w stosunku do osi grobu, ułożonej podkładki o gru-
bości ok. 0,03 m i szerokości 0,18-0,2 m. Przy odsło-
niętym (zachodnim) narożniku jamy grobowej, od-
kryto jamę posłupową – ob. 28, kolistą w przekro-
ju poziomym, o średnicy 0,13 m i misowatą w prze-
kroju pionowym, o miąższości 0,05 m. Wypełnisko 
stanowił jasnożółty piasek calcowy, węgle drzewne 
i spalenizna (ryc. 9: 6-7). Niewykluczone, że obiekt 
ten należy łączyć z jamą grobową 12. 
Inwentarz: brak. 

Grób 13 (obiekt 27)
 Odkryty został w łączniku między przyłącza-
mi 4 i 5 (ryc. 9: 3; 21). W jamie grobowej, zbliżo-
nej kształtem do prostokąta o wymiarach: 0,37-0,4 x 
0,63 m, pochowany został noworodek. Dziecko uło-
żone było na plecach, prawa ręka była wyprostowa-
na i wyciągnięta wzdłuż tułowia, natomiast lewa – 
ugięta w łokciu z dłonią spoczywającą na brzuchu. 
Lewa noga była zgięta w kolanie. Dziecko położo-
ne zostało w grobie na linii NW-SE, głową na pół-
nocny zachód. Czaszka spoczywała na lewym łuku 
jarzmowym i skierowana była częścią twarzową na 
północ. Wypełnisko wkopu stanowił jasnobrunat-
ny i żółty piasek. W części wschodniej jamy i w jej 
północnym narożniku stwierdzono niewielkie wko-
py współczesne (o średnicy 0,13-0,17 m), które naru-
szyły strukturę grobu.
Inwentarz: brak.

Grób 14 (obiekt 29)
 Niewielki fragment jamy, być może grobowej, od-
kryto w wykopie związanym z przyłączem 5, w jego 
zachodniej ścianie, przy narożniku posesji nr 35 
(ryc. 3-4). Odnotowano jedynie południowy skraj 
jamy, wkopanej w humus pierwotny, który tworzył 
jasnobrunatny i żółty piasek. Część centralna i pół-
nocna wkopu grobowego została zniszczona przy 
zakładaniu instalacji wodociągowej. Nad humusem 
zalegała jednolita warstwa szarego piasku o miąż-
szości 0,14-0,18 m, uformowana zapewne w póź-
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nym średniowieczu, natomiast wyżej – wkop zwią-
zany z instalacją wodociągową. Strop jamy znajdo-
wał się na głębokości 0,88 m, natomiast jej zacho-
wana miąższość wynosiła 0,54 m. Stropową i cen-
tralną część jamy wypełniał żółty piasek, natomiast 
spągową, o miąższości 0,16 m - szary i żółty piasek, 
stanowiący prawdopodobnie relikt drewnianej kon-
strukcji (ryc. 9: 9). Bezpośrednio z zachowanej par-
tii wkopu grobowego nie pozyskano kości ludzkich, 
jednakże z pochówkiem tym łączyć można prawdo-
podobnie ich znaczny zbiór wydobyty z wkopu wo-
dociągowego. Dysponujemy kośćmi: czaszki, frag-
mentami żeber, obydwiema ramiennymi, łokciową 
prawą, trzonem prawego uda, udową lewą, piszcze-
lową lewą oraz skokową, należącymi do osobnika 
prawdopodobnie płci żeńskiej, zmarłego w wieku 
dorosłym, w bliżej nieokreślonym wieku. 
Inwentarz: brak. 

Grób 15 (obiekt 30)
 Odkryty został w przyłączu nr 8 (do studzien-
ki S70a), na odcinku między studnią S70 a chodni-
kiem (ryc. 2-4). Grobowy charakter owego obiektu 
nie został jednoznacznie potwierdzony, gdyż nie po-
zyskano materiału antropologicznego. Oparto się tu 
wyłącznie na charakterze wypełniska oraz w mniej-
szym stopniu - na regularnym kształcie odkrytego 
fragmentu jamy. Jej strop odsłonięto na głębokości 
około 0,5 m, licząc od obecnego poziomu użytkowe-
go. W granicach wykopu odkryto jedynie fragment, 
zapewne czworoboku zorientowanego osią dłuż-
szą w przybliżeniu na linii wschód – zachód, z nie-
wielkim odchyleniem na północny wschód – połu-
dniowy zachód. Pewne wątpliwości budzić muszą 
jednak wymiary jamy uchwycone w obrębie wyko-
pu: jej szerokość wynosiła około 0,65 m, natomiast 
długość zaledwie 0,75 m. Nie należy jednak wyklu-
czyć, że całkowita długość jamy była znacznie więk-
sza o część, która znalazła się poza granicą wykopu, 
a całość mogła mieć parametry zbliżone do tych, ja-
kie cechują wkop grobowy. Głębokość jamy wyno-
siła 0,78 m. Wypełnisko stanowił jasnobrunatny, ja-
snoszary, szary oraz żółty piasek, ze sporadycznym 
udziałem węgli drzewnych, w stropowej partii wko-
pu. Niżej (w centralnej części) odnotowano żółty, 
jednolity piasek, natomiast w spągu – żółty i jasno-
szary piasek o miąższości około 0,3 m. Analiza ukła-
du warstw w przekroju poziomym oraz w przekroju 

pionowym (ryc. 12: 4-6) nasuwa przypuszczenie, że 
możemy się liczyć z bardzo słabo zachowanymi, re-
liktami konstrukcji grobowej, w postaci żółtego i ja-
snoszarego piasku odnotowanego w spągowej par-
tii wkopu. Na szczególną uwagę zasługuje niewiel-
kie skupisko kości zwierzęcych, silnie rozdrobnio-
nych, co wyklucza identyfikację gatunkową. Skupi-
sko to odkryto we wschodniej części jamy, w górnej 
warstwie zasypiska. 
Inwentarz: skupisko przepalonych kości zwierzę-
cych.

Grób 16 (obiekt 31)
 Zachodnia część grobu odkryta została w przyłą-
czu nr 8, na docinku między chodnikiem a studzien-
ką S70a (ryc. 2-4). Strop jamy grobowej odsłonięto 
na głębokości 0,37-0,42 m, licząc od współczesnego 
poziomu użytkowego. Centralna i wschodnia partia 
jamy znalazła się poza granicą wykopu, natomiast 
zachodni skraj został zniszczony przez wkop wodo-
ciągowy. W efekcie tego zniszczenia nie zachowały 
się czaszka oraz kość prawego ramienia, natomiast 
do badań pozyskano fragment kości ciemienio-
wej, żuchwę, fragmenty żeber, lewy obojczyk, frag-
menty trzonów długich kończyn, fragmenty kości 
miednicznych oraz kość krzyżową osobnika praw-
dopodobnie płci męskiej zmarłego w wieku 50-60 
lat. Zmarły pochowany został w jamie o szerokości 
ok. 0,75-0,8 m i zachowanej miąższości 0,44 m, wy-
pełnionej żółtym i jasnoszarym piaskiem, ze ślado-
wym udziałem węgli drzewnych. Na podstawie za-
chowanego fragmentu grobu, sądzić można, że po-
chowany w nim osobnik zorientowany był na linii 
W-E, z niewielkim odchyleniem na północny za-
chód, z głową zwróconą w kierunku zachodnim. 
Obydwie ręce ułożone były wzdłuż tułowia. Nie od-
notowano reliktów drewnianej konstrukcji grobo-
wej (ryc. 12: 1-3). 
Inwentarz: brak.

Grób 17 (obiekt 32)
 Odkryty został w północnej i częściowo wschod-
niej ścianie odcinka wykopu usytuowanego w jezdni, 
związanego z przyłączem nr 9 (do studzienki S69a; 
ryc. 2-4). Była to misowata jama, której strop zareje-
strowano na głębokości zaledwie 0,45 m. W obrębie 
wykopu rejestrowano ją na długości 0,92 m. Wypeł-
nisko stanowiła jasnobrunatna próchnica w zasad-
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niczej partii jamy oraz jasnobrunatny piasek i żół-
ty piasek na obrzeżach (ryc. 11: 3-4). Ze spągowej 
partii pozyskano pojedyncze, niewielkie fragmenty 
trzonu kości długiej kończyny osobnika o nieozna-
czonej płci oraz o nieokreślonym wieku.
Inwentarz:

1. 2 krzemienie. 

Grób 18 (obiekt 33)
 Skraj jamy, zapewne grobowej, odkryty został 
bezpośrednio po północnej stronie głównego wyko-
pu instalacyjnego, przy okazji prac ziemnych zwią-
zanych z przyłączem określonym przez nas jako 9 
(do studzienki S69a – ryc. 2-4). Z jamy tej nie pozy-
skano wprawdzie materiału antropologicznego, jed-
nak charakterystyczne wypełnisko (w postaci jasno-
brunatnej próchnicy) oraz pozycja stratyfikacyjna, 
nasuwają przypuszczenie, że możemy się liczyć w 
tym przypadku ze skrajem jamy grobowej. Jama ta 
odkryta została w ścianie wschodniej przyłącza, na 
głębokości zaledwie 0,4 m poniżej współczesnego 
poziomu (asfaltu). W zarejestrowanej części miała 
ona przekrój zbliżony do misowatego i maksymalną 
miąższość ok. 0,48 m (ryc. 11: 3). Zachowana część 
wkopu grobowego miała szerokość 0,8 m. Domnie-
many grób znajdował się bezpośrednio pod współ-
czesną warstwą stanowiącą rodzaj podbudowy pod 
nawierzchnię drogi (asfalt). 
Inwentarz: brak.

Grób 19 (obiekt 34)
 Zarejestrowany został szczątkowo w ścianie za-
chodniej wykopu związanego z przyłączem 9, po-
dobnie jak w przypadku grobu 18 – bezpośrednio 
przy krawędzi wykopu pod główną nitkę kanaliza-
cji (ryc. 2-3). Wykop kanalizacyjny naruszył w istot-
nym stopniu strukturę jamy. Jej strop znajdował się 
na głębokości zaledwie 0,35 m poniżej obecnej na-
wierzchni asfaltowej. Miąższość domniemanej jamy 
grobowej, wypełnionej jasnobrunatnym i żółtym 
piaskiem, wynosiła maksymalnie 0,34 m, natomiast 
jej zachowana szerokość – ok. 0,65 m (ryc. 11: 5).
Inwentarz: brak.

Obiekty osadnicze

Obiekt 1
 Jama posłupowa odkryta w wykopie głównym, 
na wysokości posesji nr 33, na odcinku między 
studniami S71 i S72 (ryc. 2-4). Zarejestrowana zo-
stała w stropie calca na głębokości 1 m. W przekro-
ju poziomym miała kształt owalny i wymiary: 0,4 x 
0,5 m, natomiast w przekroju pionowym – kształt 
nieregularny i miąższość 0,44 m. Wypełnisko cen-
tralnej części stanowiła ciemnobrunatna próchnica 
o średnicy w stropie 0,24-0,36 m, z dodatkiem węgli 
drzewnych i spalenizny oraz szarobrunatna próch-
nica z węglami drzewnymi w spągowej części, bę-
dące pozostałością słupa. Relikty słupa otaczał żół-
ty i szary oraz jasnobrunatny piasek ze śladowym 
udziałem węgli drzewnych stanowiące zasypisko 
wkopu (ryc. 13: 1, 3).
Datowanie: nieokreślone.

Obiekt 2
 Odkryty został w odległości około 1 m na pół-
noc od reliktów obiektu 1. Była to jama posłupowa 
o owalnym kształcie w przekroju poziomym i wy-
miarach: 0,26-0,28 m. W przekroju pionowym mia-
ła kształt półowalny i miąższość 0,3 m. Wypełnisko 
głównej – centralnej partii stanowiła szarobrunat-
na próchnica z niewielkim udziałem żółtego i ja-
snożółtego piasku oraz ciemnobrunatna próchnica 
z żółtym piaskiem i spalenizną w spągu, będące po-
zostałością drewnianego słupa. W stropowej partii 
odnotowano również pojedyncze kamienie średniej 
wielkości. Słup znajdował się w jamie, którą wypeł-
niały żółty, jasnoszary i szary piasek (ryc. 13: 1, 3).
Datowanie: nieokreślone.

Obiekt 3
 Zarejestrowany został w wykopie głównym, oko-
ło 3,5 m na zachód od jamy posłupowej 2 (ryc. 3-4; 
24-25). Obiekt 3 został odsłonięty, zadokumentowa-
ny i wyeksplorowany jedynie częściowo w obrębie 
wykopu instalacyjnego, gdyż stanowił wypełnienie 
cieku-rowu, który został zasypany zapewne w póź-
nym średniowieczu. Ciek na rozpoznanym przez 
nas niewielkim odcinku zorientowany był na linii 
północ – południe. Opis tego elementu jest utrud-
niony, gdyż został on przez nas odsłonięty w mo-
mencie rozpoczęcia nadzoru, już w zaawansowa-
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nym stadium prac budowlanych, w wyniku któ-
rych naruszona została zachodnia część zagłębienia. 
Dostęp do ścian wykopu był ponadto ograniczony 
z uwagi na stosowany szczelny szalunek nie dający 
możliwości prześledzenia przebiegu nawarstwień 
związanych z zasypiskiem cieku na jego zachod-
nim skraju. Określenie szerokości rowu nastręcza 
pewne trudności, jednak w oparciu przede wszyst-
kim o analizę sytuacji stratyfikacyjnej zarejestro-
wanej w ścianach południowej i północnej wyko-
pu, można stwierdzić, że szerokość koryta wynosi-
ła około 4 m. Świadczyć o tym może wyraźne zagłę-
bienie w calec na około 0,6 m, rejestrowane wpraw-
dzie w profilu na długości około 4,5 m, jednakże pa-
miętać należy o tym, że rów nie został przecięty wy-
kopem instalacyjnym prostopadle, a skośnie. War-
stwy wypełniające koryto cieku w stropowej partii 
wypełniska „wykraczały” zdecydowanie poza okre-
ślone wyżej granice, zalegając także na pierwotnych 
łagodnych obniżeniach-skłonach po obydwu stro-
nach rowu. Z analizy nawarstwień zarejestrowanych 
w ścianach wykopu wynika, że szerokość owych 
stosunkowo łagodnych skłonów mogła się wahać 
od 3 do 3,5 m z każdej ze stron.
 Głębokość zasypiska cieku wynosi obecnie oko-
ło 1 m. Pamiętać jednak trzeba, że warstwa humusu 
pierwotnego, którego strop stanowił poziom użyt-
kowy we wczesnym średniowieczu (ogólnie przed 
zasypaniem rowu w okresie późnośredniowieczny-
m)10, uległa degradacji w najbliższym sąsiedztwie 
cieku. Najpełniej przebieg warstw w obrębie wypeł-
niska analizowanego obiektu zarejestrowany został 
w ścianie południowej wykopu (ryc. 14: 1). Dno cie-
ku uformowane było od strony wschodniej stosun-
kowo płasko, natomiast od strony zachodniej – fali-
ście. W spągu, w części wschodniej i centralnej, od-
notowano strukturę silnie uwarstwioną (poziomy 
układ warstw) o łącznej miąższości 0,3-0,48 m, za-
wierającą: jasnobrunatny, szary i jasnożółty piasek 
oraz sporadycznie żółtą glinę z dodatkiem orszty-
nu. W części zachodniej, w dnie wykopu zalegał ja-
snobrunatny i żółty piasek ze sporadycznym udzia-
łem węgli drzewnych, o łącznej maksymalnej miąż-
szości wynoszącej 0,4 m. Trudno określić czas po-
wstania owych struktur – prawdopodobnie mamy 

10 Warstwa humusu pierwotnego w postaci jasnobrunatnej 
próchnicy, rejestrowana była przez nas dość często w wielu 
wykopach związanych z tą inwestycją. W warstwę tę wkopa-
ne były odkryte przez nas pochówki wczesnośredniowieczne. 

tu do czynienia z efektem jednorazowego zasypania 
(wypełnienia) koryta cieku, być może materiałem 
pochodzącym głównie z humusu, z najbliższego są-
siedztwa. Tłumaczyłoby to brak źródeł ruchomych 
w spągowej partii obiektu, gdyż nie było ich w hu-
musie. Sądzić można, że rów na tym etapie został za-
sypany do poziomu, na którym możliwe było prze-
mieszczanie się suchą nogą. Powyżej owych struk-
tur, w centralnej partii rowu, znajdowały się nawar-
stwienia zawierające materiał średniowieczny, dają-
cy możliwość stosunkowo dokładnego określenia 
metryki ich uformowania. Wspomniany materiał 
znajdował się przede wszystkim w warstwach ciem-
nobrunatnej próchnicy z dużym udziałem spaleni-
zny, węgli drzewnych, pomarańczowej polepy i po-
piołu, z niewielkim udziałem szarego i żółtego pia-
sku oraz plastrów żółtej gliny, o łącznej miąższości 
do ok. 0,2 m (warstwy: 35, 37 oraz 32). Wyżej, wypeł-
nisko rowu tworzyły warstwy o łącznej miąższości 
wynoszącej maksymalnie 0,5 m. Największą miąż-
szość tych struktur stwierdzono w centralnej partii 
rowu, w miejscu charakterystycznego ugięcia (na-
chylenia) się nawarstwień od brzegów zagłębienia w 
stronę jego środka. W stropowej partii wypełniska 
analizowanego obiektu, które znajdowało się poni-
żej 0,7 m od obecnego poziomu, rejestrowano liczne 
warstwy, w skład których wchodziły: szarobrunatna 
i ciemnobrunatna próchnica, jasnobrunatny, ciem-
noszary, szary i żółty piasek oraz sporadycznie wę-
gle drzewne, spalenizna i bryłki polepy (warstwy: 13, 
14, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30 i 31 – ryc. 13: 4; 14: 1).
Datowanie: późne średniowiecze (zasypisko).

Obiekt 7 (relikty chaty)
 Został zarejestrowany we fragmencie, w przy-
łączu nr 2 (do studzienki S69b – ryc. 2-4). Relikty 
tego obiektu o znacznych rozmiarach, odnotowano 
głównie na całej długości ściany wschodniej wyko-
pu oraz w wymienionej ścianie, tj. na odcinku 5 m. 
Na podstawie odsłoniętych pozostałości niemożli-
we jest określenie wielkości obiektu ze względu na 
zbyt małe parametry wykopu. Nawarstwienia zwią-
zane z opisywaną tu jamą kontynuowały się w stro-
nę północną (pod chodnikiem, w kierunku jezdni), 
południową (w stronę przejazdu między budynka-
mi 37 i 40) oraz wschodnią. Strefa znajdująca się 
pod chodnikiem była niedostępna, gdyż na tym od-
cinku wykonano przewiert umożliwiający zainsta-
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lowanie rury bez wykonywania wykopu otwarte-
go. Określenie południowej granicy obiektu byłoby 
możliwe, jednak wykonanie przyłącza od studzien-
ki, usytuowanej na granicy posesji do budynku, na-
stąpiło jeszcze przed nadzorem archeologicznym.
 Po analizie sytuacji zarejestrowanej w obrębie 
wykopu, odnotowanej w dwóch przekrojach po-
ziomych oraz w ścianie wschodniej wykopu, przy-
jąć można, że mamy do czynienia z budynkiem du-
żych rozmiarów, dwufazowym, podpiwniczonym 
w fazie starszej na znaczną głębokość, zoriento-
wanym zapewne osią dłuższą w przybliżeniu na li-
nii północ - południe, szczytem do drogi (ryc. 6). 
W oparciu o analizę układu stratyfikacyjnego za-
łożyć można istnienie dwóch faz zabudowy w tym 
samym miejscu. Pierwszą wyznaczają najniżej usy-
tuowane nawarstwienia o znacznej miąższości, sta-
nowiące wypełnienie podpiwniczonej partii budyn-
ku. Obiekt nie był zagłębiony równomiernie. W od-
krytej jego partii wydzielić można piwniczkę roz-
poznaną na długości maksymalnie 3,04 m, usytu-
owaną pod północną partią budynku i zagłębioną 
na około 1,9 m licząc od współczesnego (tj. obec-
nego) poziomu oraz w przybliżeniu około 1,2-1,4 m 
od ówczesnego poziomu użytkowego. Jej dno ufor-
mowane było stosunkowo płasko, natomiast ścian-
ki – zarówno północna, jak i południowa, ukształ-
towane były schodkowo, tak, że długość bądź szero-
kość piwniczki, odwzorowana w profilu, mierzona 
przy jej samym dnie, wynosiła 2 m. Jej wnętrze zo-
stało zasypane strukturą silnie przemieszaną, którą 
tworzyły: szary i jasnożółty piasek, żwir, duże frag-
menty węgli drzewnych oraz sporadycznie zlaso-
wane bryłki polepy. Południowy skraj tego zagłę-
bienia był nieznacznie naruszony przez współcze-
sny wkop wodociągowy o szerokości w spągu 0,5 m 
i ok. 1 m w stropie, za którym, po jego południo-
wej stronie, znajdowało się dość wyraźne wypiętrze-
nie dna obiektu. Wypiętrzenie to było rejestrowane 
na odcinku o długości ok. 1,2 m (włączając tu sze-
rokość wkopu), a następnie dno wykopu ponownie 
opadało do głębokości około 1,64 m licząc od obec-
nego poziomu gruntu. To wyraźne obniżenie wy-
pełnione było jasnobrunatną próchnicą, analogicz-
ną do tej, która tworzyła warstwę humusu pierwot-
nego rejestrowaną przez nas na poziomie wczesno-
średniowiecznym, a ponadto - jasnożółtym, żółtym 
piaskiem i szarą próchnicą (ta ostatnia – szczegól-

nie w samym narożniku wkopu) z dodatkiem wę-
gli drzewnych, sporadycznie spalenizny i próchnicy 
drzewnej. Ograniczone pole obserwacji tego frag-
mentu obiektu nie daje możliwości jednoznaczne-
go wypowiedzenia się co do charakteru analizowa-
nego zagłębienia. Można założyć, że jest to fragment 
drugiej piwniczki, bądź dość szeroki wkop pod słup 
i ewentualnie relikty samego słupa uchwytne w nie-
wielkim zakresie w narożniku wykopu (szara próch-
nica) związane z konstrukcją budynku. Nad war-
stwą stanowiącą główną treść zasypiska opisanej 
wyżej piwniczki, znajdującej się pod centralną i pół-
nocną partią budynku, zalegała dość jednolita war-
stwa szarego piasku z dodatkiem żwiru, o miąższo-
ści od 0,2 do 0,44 m. Charakter tej warstwy określić 
można zapewne jako niwelacyjny. Warto podkreślić, 
że nie stwierdzono jej w części południowej profi-
lu, powyżej obniżenia scharakteryzowanego wcze-
śniej, nad którym zalegały już nawarstwienia zwią-
zane z młodszą – drugą fazą budynku. Jest to prze-
słanka pozwalająca jednak przyjąć, że mamy tu do 
czynienia z reliktami wkopu pod słup stanowiący 
element nośny konstrukcji ściany i dachu budynku 
(być może słup narożny).
 Na warstwie niwelacyjnej w części centralnej 
i północnej obiektu oraz bezpośrednio nad zagłę-
bieniem stanowiącym prawdopodobnie relikt wko-
pu pod słup w części południowej, zaległy struktu-
ry związane z młodszą fazą budowlaną (ryc. 6: 3). 
Ich łączna miąższość w partii północnej i central-
nej wynosiła od 0,11 m do 0,42 m, natomiast w par-
tii południowej – od 0,5 m do 0,58 m. Główną 
treść tych nawarstwień, będącą zarazem pozostało-
ścią zasadniczego poziomu użytkowego – podłogi, 
ale również uformowaną częściowo w wyniku de-
strukcji ścian, stanowiła brunatna i ciemnobrunat-
na próchnica z niewielkim udziałem żółtego piasku 
(w postaci niewielkich, poziomych przewarstwień), 
z dużą i bardzo dużą zawartością węgli drzewnych, 
spalenizny oraz rozlasowanej polepy (warstwa 9). 
W części centralnej obiektu znajdowały się war-
stwy składające się prawdopodobnie na relikty pie-
ca, które rejestrowano na odcinku o łącznej długo-
ści 1,36 m. Od strony południowej zostały one naru-
szone przez wkop wodociągowy, stąd trudno okre-
ślić parametry urządzenia grzewczego. Jego podsta-
wę stanowiła warstwa (nr 11) o miąższości maksy-
malnie 0,16 m złożona z jasnobrunatnego piasku 
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z dodatkiem spalenizny, węgli drzewnych i spora-
dycznie zlasowanej polepy. Wyżej odnotowano war-
stwę (nr 6) żółtej, jednolitej gliny o miąższości 0,06 
m, stanowiącej prawdopodobnie właściwą pod-
stawę pieca. Nad nią odnotowano warstwę (nr 22) 
o miąższości 0,16 m, zawierającą ciemnoszaro-bru-
natną próchnicę z udziałem popiołu, węgli drzew-
nych i sporadycznie drobnych bryłek polepy. Wy-
żej znajdowała się szarobrunatna i ciemnobrunatna 
próchnica z dodatkiem żółtej gliny, dużej ilości wę-
gli drzewnych, rozlasowanej polepy oraz przepalo-
nych kamieni, o łącznej miąższości dochodzącej do 
0,14 m. Częściowo pod tą warstwą oraz bezpośred-
nio nad nią odnotowano plastry żółtej gliny z do-
datkiem szarobrunatnej próchnicy i węgli drzew-
nych. Łączna miąższość nawarstwień tworzących 
relikt pieca wynosiła maksymalnie 0,42 m. W części 
południowej odnotowano nieco inny układ warstw. 
Bezpośrednio nad warstwą (nr 14) stanowiącą relikt 
budynku starszej fazy, zalegała struktura o miąż-
szości od 0,05 do 0,23 m, którą tworzył jasnobru-
natny piasek, zbliżony do tego, który odnotowano 
w najniższej partii pieca (po północnej stronie wko-
pu wodociągowego - warstwa 11). Stwierdzić jednak 
trzeba, że zarówno pod piecem, jak i w południowej 
części wykopu warstwa ta nawiązywała składem do 
warstwy niwelacyjnej (nr 12), a głównym elemen-
tem różniącym jest stosunkowo duża (większa niż 
w warstwie 12) zawartość węgli drzewnych, których 
obecność w sąsiedztwie urządzenia grzewczego jest 
w zupełności zrozumiała. Na warstwie 11 zalegały ja-
snobrunatny i żółty piasek (warstwa 23) oraz głów-
ny element wypełniska obiektu – warstwa 9 (brunat-
na i ciemnobrunatna próchnica z wtrętami żółtego 
piasku, z dużą ilością węgli drzewnych i zlasowanej 
polepy), narosła w trakcie użytkowania domostwa. 
W północnej, zarejestrowanej części obiektu, odsło-
nięte zostały relikty słupa nośnego, zaostrzonego na 
końcu i wbitego w strukturę warstwy niwelacyjnej 
12 oraz częściowo w zasypisko piwniczki (warstwa 
nr 13). Zarejestrowany strop jamy posłupowej znaj-
dował się w obrębie warstwy 9, wyznaczającej, jak 
wyżej wspomniano, poziom użytkowy. Wkop pod 
słup, o zachowanej miąższości 0,73 m, miał w gór-
nej partii średnicę maksymalnie 0,3 m. Wypełnisko 
stanowiła szarobrunatna próchnica, sporadycznie 
żółty piasek i węgle drzewne. Tuż nad słupem odno-
towano strukturę (warstwa 7) wypełnioną jasnożół-

tym piaskiem z dodatkiem żwiru i szarobrunatnej 
próchnicy, będącą zapewne odwzorowaniem efektu 
destrukcji wywołanej przez złamanie i runięcie czę-
ści naziemnej konstrukcji, zarówno do wnętrza bu-
dynku, jak i na zewnątrz, o czym świadczy występo-
wanie warstwy 9 również na północ od słupa. 
 Na opisanych powyżej nawarstwieniach, zarów-
no w części północnej, centralnej, jak i południo-
wej, związanych z użytkowaniem budynku, zalegały 
warstwy niwelacyjne, powstałe po zakończeniu jego 
użytkowania. Tworzyły je: szarobrunatna próchni-
ca, jasnożółty piasek z drobnymi kawałkami cegieł 
(warstwa 3) o miąższości od 0,06 m do 0,3 m oraz 
szary piasek z dodatkiem żwiru (warstwa 4) o miąż-
szości maksymalnie 0,12 m.
Datowanie: późne średniowiecze.

Obiekt 8
 Odkryty został w północnej ścianie wykopu 
głównego (odcinek II), naprzeciwko budynku nr 
33, na głębokości 0,6 m, licząc od obecnego pozio-
mu użytkowego (ryc. 3-4). Była to jama wkopana 
w humus pierwotny, który tworzyła jasnobrunatna 
próchnica przemieszana z ciemnożółtym piaskiem 
(głównie w spągu) oraz częściowo w calec (żół-
ty piasek). Długość/szerokość obiektu odnotowa-
na w profilu wynosiła 0,5 m, natomiast jego miąż-
szość – 0,26 m. Miał on kształt misowaty i wypeł-
niała go szarobrunatna próchnica z dodatkiem żół-
tego piasku calcowego oraz drobne węgle drzewne 
(ryc. 16: 1).
Datowanie: nieokreślone.

Obiekt 9
 Zarejestrowany został przy granicy wykopu oraz 
częściowo w ścianie północnej, 26 m na wschód od 
obiektu 8, na głębokości 0,7 m, licząc od obecnego 
poziomu użytkowego (ryc. 3-4). Jama ta była wko-
pana w strukturę humusu pierwotnego (jasnobrunat-
na próchnica) oraz w calec. W przekroju poziomym, 
w obrębie wykopu miała kształt wydłużony, zbliżony 
do prostokątnego o wymiarach (w obrębie wykopu): 
0,9-1 x 1,45 m. Wypełnisko w centralnej części stano-
wił jasnobrunatny piasek i sporadycznie żółty piasek, 
natomiast na obrzeżu - jasnobrunatny i jasnożółty pia-
sek. W przekroju pionowym jama miała kształt pół-
owalny i miąższość dochodzącą do 0,76 m (ryc. 16: 1-3). 
Datowanie: nieokreślone.
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Obiekty 10-11 (relikty chaty)
 Odkryte zostały na wysokości współczesne-
go budynku nr 31, w południowej ścianie wykopu 
głównego (ryc. 3-4; 16: 4). Na odcinku o długości 
około 9 m zarejestrowano układ warstw oraz dwa 
obiekty – 10 i 11, które stanowią zapewne destrukt 
budynku. Jego wschodni skraj wyznaczał obiekt 
11, zarejestrowany na głębokości 0,32 m, licząc od 
obecnego poziomu użytkowego. Był to relikt słupa 
bądź belki podwalinowej. Obiekt ten w partii spą-
gowej miał w przekroju pionowym kształt zbliżo-
ny do prostokątnego i średnicę ok. 0,3 m, natomiast 
w stropie jego rozmiary były powiększone maksy-
malnie do 0,38 m, o nieckowate poszerzenie od stro-
ny wschodniej. Trzon wypełniska stanowiły relikty 
spalonego słupa o średnicy przeciętnie 0,2-0,22 m, 
zachowane w postaci spalenizny, węgli drzewnych 
i ciemnobrunatnej próchnicy. Obrzeże, będące po-
zostałością wkopu, wypełnione było szarobrunatną 
próchnicą z dodatkiem węgli drzewnych, żółtej gli-
ny, spalenizny oraz polepy (warstwy 16-18). Miąż-
szość pozostałości opisywanego elementu konstruk-
cyjnego wynosiła 0,32 m. Słup (belka) posadowio-
ny był w warstwie szarobrunatnej próchnicy (nr 19) 
o miąższości około 0,3-0,35 m, stanowiącej humus 
pierwotny. Na zachód od opisanego wyżej elementu, 
odnotowano na odcinku o długości około 2 m, war-
stwę (nr 13) o miąższości maksymalnie 0,12 m, którą 
tworzyła koncentracja silnie rozdrobnionej polepy 
osadzonej w żółtej glinie z dodatkiem szarobrunat-
nej próchnicy, z dużą zawartością węgli drzewnych. 
Powyżej zalegała poziomo warstwa (nr 14) o miąż-
szości do 0,06 m, którą tworzyła intensywna spale-
nizna z dodatkiem szarobrunatnej próchnicy oraz 
węgle drzewne. W warstwie tej, w strefie w najbliż-
szym sąsiedztwie słupa (podwaliny), znajdowały się 
pojedyncze kamienie. Oprócz powyższych, odnoto-
wano na poziomie warstwy 14, miejsca szczególnej 
koncentracji spalenizny i szarobrunatnej próchni-
cy z dodatkiem węgli drzewnych (warstwa 11) oraz 
żółtej gliny i ceglastej polepy (warstwa 12). Opisana 
sekwencja nawarstwień (warstwy 11-14), stanowić 
może pozostałość urządzenia grzewczego posado-
wionego na glinianym toku. Wyraźne ślady świad-
czące o spaleniu słupa/belki, a ponadto przepalenie 
glinianej podstawy domniemanego pieca, świadczą 
o tym, że możemy się domyślać zniszczenia budyn-
ku wywołanego pożarem powstałym właśnie w tej 

strefie. Na zachód od wymienionych nawarstwień 
odnotowano trapezowate zagłębienie - obiekt 10, 
rejestrowane na długości około 1,4-1,5 m, o łącz-
nej miąższości dochodzącej do 0,74 m. Wypełnisko 
w spągowej partii tworzyła struktura plamista (war-
stwa 4) złożona z szarobrunatnej próchnicy, z nie-
wielkim udziałem węgli drzewnych i żółtego piasku 
calcowego, o łącznej miąższości 0,3 m. Wyżej od-
notowano jednolitą warstwę (nr 15) ciemnobrunat-
nej próchnicy z węglami drzewnymi i polepą (głów-
nie w partii stropowej), o miąższości 0,12-0,3 m. Na 
poziomie tej struktury, w części zachodniej obiektu, 
zalegały: szarobrunatna próchnica z dodatkiem wę-
gli drzewnych, polepy i żółtej gliny, o łącznej miąż-
szości 0,16 m (warstwy 6 i 7). W spągowej, wschod-
niej partii obiektu odnotowano skupisko ciemno-
brunatnej próchnicy z dodatkiem węgli drzewnych 
(warstwa 3) oraz jasnobrunatny i szary piasek z do-
datkiem węgli drzewnych (warstwy 1 i 2). Wymie-
nione struktury (warstwy 1-3), stanowiły destrukt 
konstrukcji drewnianej wewnątrz obiektu – praw-
dopodobnie słupa. Na podstawie dokonanej analizy 
oraz w oparciu o spostrzeżenia poczynione w trak-
cie prac terenowych, przyjąć można, że mamy tu do 
czynienia z rodzajem schowka (piwniczki), przy-
krytego dranicami, stanowiącymi jednocześnie po-
łać podłogi. W stropie obiektu zalegała warstwa 
(nr 8), którą tworzyła koncentracja ceglastej polepy 
z dodatkiem węgli drzewnych, żółtej gliny osadzo-
nych w szarobrunatnej próchnicy. Warstwę tę re-
jestrowano ponadto na odcinku o znacznej długo-
ści, wynoszącej około 4,6 m, w strefie rozciągającej 
się na zachód od obiektu 10. W odległości około 2,1 
m od wymienionej piwniczki odnotowano wyraź-
ne obniżenie, rejestrowane na długości ok. 0,23 m 
i zagłębione w podłoże (humus pierwotny) na 0,1 m, 
stanowiące prawdopodobnie miejsce posadowienia 
belki podwalinowej. Domysł ten wzmacnia fakt, że 
spąg ob. 11 oraz spąg owego obniżenia po drugiej 
stronie piwniczki znajdowały się na tej samej głę-
bokości (ryc. 16). Na warstwie 8, powyżej obiektu 
10, odnotowano żółtą glinę, węgle drzewne, szarą 
próchnicę oraz polepę o łącznej miąższości 0,1 m 
(warstwy 9 i 10), będące pozostałością wylepienia 
ściany budynku. Na zachód od miejsca posadowie-
nia podwaliny odnotowano, zalegającą na warstwie 
8, szarą próchnicę z dodatkiem żółtego piasku, po-
lepy, żółtej gliny i węgli drzewnych, o łącznej miąż-
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szości 0,09 m (warstwa 24). Długość odcinka na za-
chód od podwaliny, na którym rejestrowano war-
stwy 8 i 24, wynosiła około 2,5 m. Wymienione wy-
żej warstwy (8-10 i 24), zalegające na piwniczce (ob. 
10) i zajmujące przestrzeń rozpościerającą się na za-
chód od niej, traktować można jako relikty zawa-
lonych ścian budynku. Na podstawie relacji prze-
strzennych między poszczególnymi elementami, 
przede wszystkim reliktów słupa bądź podwaliny 
(ob. 11), odnotowanych po wschodniej stronie piw-
niczki (ob. 10) oraz miejsca mocowania podwaliny 
po jej zachodniej stronie, można założyć hipotetycz-
nie, że długość ściany wynosiła około 6 m. Przyjmu-
jąc, że budynek wzniesiony był na planie prostokąta, 
to trudno jednoznacznie wskazać, czy mamy tu do 
czynienia ze ścianą krótszą, czy też dłuższą. Wyda-
je się, że obiekt ten znajdować się mógł na końcu za-
budowy dochodzącej do kościoła, stąd jego orienta-
cja mogła być odmienna - równoległa do drogi oraz 
prostopadła do pozostałych budynków usytuowa-
nych w tej linii zabudowy. Być może powieleniem 
tego stanu rzeczy jest obecna orientacja budynku 
31, który znajduje się w południowej linii zabudowy 
w odległości ok. 3,7 m na południe od zadokumen-
towanej ściany wykopu. Niewykluczone, że długość 
odcinka, na którym znajdowały się warstwy stano-
wiące destrukt ścian (8 i 24), mierzona od miejsca 
posadowienia belki podwalinowej aż do zachod-
niego skraju wymienionych nawarstwień, jest od-
zwierciedleniem wysokości ściany, być może szczy-
towej (?) budynku, która w świetle podanych relacji 
wynosiłaby około 2,5 m. Warto przytoczyć w tym 
względzie dane pochodzące z Mutowa, gm. Szamo-
tuły, stan. 5. Rekonstruowana wysokość ściany od-
krytego tam jednego z domów mieszkalnych (nr 21), 
wchodzących w skład zabudowy średniowiecznego 
miasta – tzw. Starych Szamotuł (Pietrzak, Rączkow-
ski 2009), wzniesionego w konstrukcji szachulcowej, 
wynosiła około 2,5 m. Odtwarzana wysokość całego 
budynku (od przyziemia po kalenicę) wynosić mo-
gła 3,7-3,8 m (Pawlak, Pietrzak 2002: 205-206).
Datowanie: późne średniowiecze.

Obiekt 12 (relikty chaty)
 Zarejestrowany został w wykopie pod przyłącze 
nr 3 (do studzienki S71a), o wymiarach: 1,1 x 2,6 m 
(ryc. 2-4), na głębokości zaledwie 0,15-0,2 m, licząc 
od obecnego poziomu użytkowego. Nawarstwienia 

związane z tym obiektem rejestrowano w ścianach: 
zachodniej, południowej i północnej. Zaznaczyć 
jednak należy, że były one bardzo mocno zniszczo-
ne przez współczesne wkopy wodociągowe (zwią-
zane z główną nitką wodociągu poprowadzoną na 
linii E-W oraz z przyłączem do budynku 33, o po-
przecznym przebiegu; ryc. 7: 1-2, 5). Sądząc z cha-
rakteru warstw, przyjąć można, że mamy do czynie-
nia z reliktami budynku posadowionego na humu-
sie pierwotnym, który stanowiła warstwa jasnobru-
natnego i ciemnożółtego piasku (nr 4 i 5; ryc. 7: 5). 
W warstwę tę, w części północnej wykopu, zosta-
ła wkopana jama grobowa 4 (ob. 14). Jej miąższość 
w tej strefie wynosiła maksymalnie 0,33 m. W połu-
dniowo-zachodnim narożniku wykopu wymienio-
na warstwa była dość znacznie zagłębiona w podło-
że, do głębokości 1,63 m, a jej miąższość wynosiła 
maksymalnie 0,78 m. W spągu odnotowano struk-
turę plamistą o miąższości 0,15 m, złożoną z żółte-
go i jasnobrunatnego piasku (warstwa 22). W stro-
pie analizowanej warstwy zalegał głaz o średnicy 
0,56 m, tkwiący we wkopie, który tworzył szary i ja-
snobrunatny piasek (warstwa 23). Trudno jedno-
znacznie określić charakter owego zagłębienia – nie 
można wykluczyć, że mamy do czynienia z bliżej 
nieokreślonym obiektem osadniczym, który łączyć 
można z wczesnym średniowieczem bądź z grobem 
z tego okresu. Nie można też wykluczyć, że jest to 
relikt związany z osadnictwem pradziejowym. Być 
może jest to naturalne zagłębienie wypełnione war-
stwą humusu o większej grubości. Ze względu na 
charakter wypełniska, silniej zbielicowanego, po-
dobnie, jak w przypadku obiektów wczesnośrednio-
wiecznych (np. grobów), należy raczej wykluczyć, 
że ma ono związek z zarejestrowanymi wyżej na-
warstwieniami, łączonymi bez większych zastrzeżeń 
z budynkiem późnośredniowiecznym. Wyjaśnienie 
tej kwestii zostało zaprzepaszczone podczas wyko-
nywania przyłącza na terenie posesji.
 Łączna miąższość warstw stanowiących relikt 
budynku (ob. 12), wynosiła 0,66-0,76 m. Zasadni-
czą treść wypełniska w części południowej stano-
wiła warstwa (nr 16) ciemnoszarej próchnicy, sza-
robrunatnej próchnicy, z dodatkiem węgli drzew-
nych oraz drobnych bryłek rozlasowanej polepy, 
o łącznej miąższości dochodzącej do 0,68 m. Lo-
kalnie, w obrębie wymienionej struktury, stwier-
dzono koncentrację żółtej gliny przemieszanej 
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z szarobrunatną próchnicą i sporadycznie z jasno-
brunatną próchnicą, z dodatkiem spalenizny, wę-
gli drzewnych i polepy (warstwy 8, 17-20), o łącz-
nej miąższości 0,2 m. W centralnej partii warstwy 
znajdowało się skupisko kamieni małych i śred-
nich rozmiarów, nie tworzących jednak jakiegoś 
zwartego układu. Na warstwie 16 zalegała warstwa 
(nr 15) szarego piasku o miąższości 0,04 m oraz 
warstwa (nr 14) żółtej gliny o miąższości maksy-
malnie 0,1 m. W części północnej, powyżej jamy 
grobowej 4, zalegała warstwa (nr 7) o miąższości 
0,17 m, w postaci żółtego piasku przemieszanego 
z szarym i ciemnoszarym piaskiem. Nad nią oraz 
nad wymienioną jamą grobową stwierdzono war-
stwę (nr 8) szarobrunatnej próchnicy, jasnobru-
natnego piasku, ze sporadycznym udziałem węgli 
drzewnych, o łącznej miąższości 0,06-0,14 m. Wy-
żej zalegały: szarobrunatna próchnica, dość jedno-
lita, z dużym udziałem węgli drzewnych, spaleni-
zny i polepy (warstwa 9) o miąższości 0,24-0,3 m 
oraz szarobrunatna próchnica ze sporadycznym 
udziałem węgli drzewnych (warstwa 10) o miąż-
szości 0,17 m, a ponadto - żółty i ciemnożółty pia-
sek ze żwirem (warstwy 11 i 21) o miąższości mak-
symalnie 0,06 m. Z konstrukcją budynku zwią-
zane są relikty słupa (ob. 13) odnotowane na jego 
wschodniej granicy – przy południowo-zachodnim 
narożniku wykopu (opis słupa – por. niżej). Na pod-
stawie przedstawionej charakterystyki nawarstwień, 
trudno określić wielkość całego założenia. 
Datowanie: późne średniowiecze.

Obiekt 13
 Jego spągową partię zarejestrowano w wykopie 
pod przyłącze nr 3 (do studzienki S71a). Jest to ele-
ment związany z konstrukcją budynku mieszkal-
nego – ob. 12 (por. wyżej). Jama posłupowa miała 
w przekroju poziomym kształt czworokątny, zbli-
żony zapewne pierwotnie do kwadratowego, o wy-
miarach: 0,22 x 0,23 m. W przekroju pionowym za-
chowana część słupa miała kształt zbliżony do tra-
pezowatego i miąższość 0,08 m. Wypełnisko stano-
wiła ciemnoszaro-brunatna próchnica z dodatkiem 
węgli drzewnych (ryc. 7: 2). Słup wkopany był nie-
znacznie w opisane wcześniej zagłębienie wypeł-
nione strukturą o analogicznym składzie do tego, 
jaki cechuje humus pierwotny stanowiący poziom 
użytkowy we wczesnym średniowieczu. Słup stano-

wił niewątpliwie relikt konstrukcji nośnej, o czym 
świadczy wkopanie go na głębokość 0,48 m poni-
żej spągu budynku (ob. 12), z którym był związany 
funkcjonalnie. 
Datowanie: późne średniowiecze.

Obiekt 15
 Odnotowany został w ścianie północnej wykopu 
głównego, naprzeciwko wjazdu na teren podwórza 
przy probostwie (ryc. 3-4). Jego strop znajdował się 
na głębokości około 0,9 m, licząc od współczesne-
go poziomu użytkowego (nawierzchni drogi – as-
faltu). Jama usytuowana była pod warstwą ciem-
noszaro-brunatnej próchnicy o miąższości około 
0,4 m, stanowiącej zapewne humus, który uformo-
wał się prawdopodobnie u schyłku średniowiecza 
bądź we wczesnym stadium nowożytności. Obiekt 
został wkopany częściowo w starszą warstwę jasno-
brunatnego i żółtego piasku (prawdopodobnie war-
stwa humusu pierwotnego) oraz w calec, który two-
rzył żółty i jasnożółty piasek, z domieszką jasnobru-
natnego piasku. Kształt obiektu w przekroju pio-
nowym, odwzorowanym w ścianie wykopu, okre-
ślić można jako trapezowaty. Jego długość/szero-
kość w partii stropowej wynosiła 1,2 m, natomiast 
w partii spągowej – 1,08 m. W górnej części, od stro-
ny wschodniej, jama została częściowo zniszczona 
przez wkop współczesny, stąd można przypuszczać, 
że pierwotna jej długość/szerokość w stropie mogła 
być zbliżona do 1,5-1,6 m. W części spągowej struk-
tura obiektu została nieznacznie naruszona przez 
wkop związany z instalacją wodociągową poprowa-
dzoną w tym miejscu przy pomocy odwiertu. Miąż-
szość jamy wynosiła 0,9 m. Wypełnisko tworzyły 
struktury silnie przemieszane – plamiste, w ukła-
dzie warstwowym: szarobrunatna próchnica, z do-
datkiem drobnych bryłek polepy i węgli drzewnych 
przedzielona warstwami jasnożółtego piasku calco-
wego. W spągu odnotowano litą warstwę o miąższo-
ści 0,1 m, złożoną z ciemnobrunatnej i szarobrunat-
nej próchnicy z udziałem węgli drzewnych, spaleni-
zny, bryłek ceglastej polepy oraz sporadycznie żół-
tego piasku i żółtej gliny (ryc. 17: 2). Przeznaczenie 
obiektu jest trudne do ustalenia – być może jest to 
jama wędzarnicza.
Datowanie: późne średniowiecze (faza starsza: 2. 
połowa XIII w.).
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Obiekt 19 (relikty chaty)
 Zarejestrowany został w wykopie południo-
wym (po południowej stronie chodnika) pod przy-
łącze nr 4 (do studzienki S70b usytuowanej mię-
dzy budynkami 35 i 36), o wymiarach: 1-1,2 × 3,8 m 
(ryc. 2-4). Nawarstwienia związane z obiektem 19 
odnotowano we wszystkich ścianach – najwięk-
szą ich miąższość stwierdzono w ścianach zachod-
niej i południowej oraz w znacznie mniejszym stop-
niu – w ścianie północnej. Na podstawie analizy 
stratyfikacyjnej przyjąć należy, że główne wypełni-
sko obiektu znajdowało się jedynie częściowo w ob-
rębie granic wykopu - jego kontynuacji należy się 
spodziewać przede wszystkim w kierunkach za-
chodnim oraz południowym. Nawarstwień z nim 
związanych nie zaobserwowano w północnej czę-
ści wykopu, znajdującej się na północ od chodni-
ka (o szerokości 1,55 m; ryc. 8: 1, 5; 27). Odnotowa-
na sekwencja warstw pozwala sądzić, że mamy do 
czynienia bez wątpienia z reliktami budynku miesz-
kalnego, zagłębionego w podłoże, w przypadku któ-
rego możemy się liczyć z dwiema fazami budowla-
nymi i użytkowymi zarazem. Relikty pierwszej od-
notowano w części północnej i centralnej wykopu, 
natomiast drugiej - w całym wykopie, a szczegól-
nie w jego partii centralnej i południowej (ryc. 8: 1). 
Strop nawarstwień związanych z budynkiem 19 od-
notowano na głębokości 0,4-0,56 m.
 Pierwszą fazę użytkową można identyfikować 
z nawarstwieniami odkrytymi głównie w central-
nej i północnej części wykopu. Zostały one zadoku-
mentowane na poziomie planu z przekrojem pozio-
mym (wykonanego na głębokości około 1,4 m) oraz 
w ścianach zachodniej i północnej wykopu. Ich strop 
odnotowano na głębokości 0,64 m w ścianie pół-
nocnej oraz 1,2-1,56 m w ścianie zachodniej. Głów-
ną treść wypełniska obiektu stanowiły warstwy 10, 
13 i 14, o miąższości odpowiednio: maksymalnie 
0,28 m, 0,6 m i 0,27 m, w których odnotowano: ja-
snoszary i żółty piasek, żółtą glinę oraz sporadycz-
nie węgle drzewne (warstwa 10), jasnoszary i żół-
ty piasek, żółtą glinę, niewielki udział ciemnoszare-
go piasku i sporadycznie węgli drzewnych oraz po-
lepy (warstwa 13), a ponadto żółtą glinę przemiesza-
ną z jasnoszarym i szarym piaskiem, ze sporadycz-
nym udziałem węgli drzewnych (warstwa 14). Poniżej 
wymienionych, w części centralnej wykopu, odnoto-
wano warstwę o miąższości do 0,35 m, którą tworzy-

ła szarobrunatna próchnica z dużym udziałem spa-
lenizny, węgli drzewnych i sporadycznie polepy. Ni-
żej zalegał szary piasek z niewielkim udziałem spa-
lenizny (warstwa 16), o miąższości 0,06-0,09 m, sta-
nowiący być może pozostałość drewnianego mosz-
czenia podłogi. Warstwa 15 rejestrowana była na od-
cinku o długości 1,55 m – na północnym skraju zale-
gała ona na reliktach zapewne słupa (nr 1) wkopane-
go w podłoże, natomiast w części południowej jej za-
sięg jest trudny do ustalenia11. Pozostałości domnie-
manej podłogi zalegały niemal na dnie obiektu, a ści-
ślej – na warstwie niwelacyjnej (nr 22) o miąższości 
0,05-0,16 m, którą tworzyła jasnobrunatna próchnica. 
Spąg obiektu znajdował się w tej części na głębokości 
2,14-2,24 m poniżej obecnego poziomu. Wypełnisko 
zasadniczej części wspomnianej wcześniej jamy po-
słupowej tworzyła struktura plamista złożona z bru-
natnej próchnicy, sporadycznie żółtej gliny i jasno-
żółtego piasku calcowego (warstwa 21). Jego kształt 
w przekroju był nieregularny, choć pierwotnie zbli-
żony mógł być do prostokątnego – bez wątpienia był 
on wkopany płasko ściętym końcem w podłoże. Od-
notowana w przekroju pionowym średnica wyno-
siła – łącznie z reliktami wkopu (warstwa 20 – sza-
ra próchnica z węglami drzewnymi i sporadycznym 
udziałem żółtego piasku) – 0,46 m, natomiast same-
go słupa - 0,22-0,28 m. Około 0,4 m na północ od 
omówionego słupa znajdowały pozostałości kolej-
nego, bądź kolejnych dwóch - chodzi tu o warstwy: 
17-19 i 58. Łączna miąższość wymienionych jedno-
stek (warstw) wynosiła 0,54 m, natomiast długość 
odcinka, na którym je rejestrowano, identyfikowana 
ze średnicą słupa/słupów, wynosiła 0,56 m. Z anali-
zy profilu wynika raczej, że mamy do czynienia z jed-
nym słupem (nr 2) o średnicy maksymalnie 0,26 m, 
którego pozostałość stanowiły warstwy 18 i 19 (struk-
tury plamiste: brunatna próchnica z dodatkiem żół-
tej gliny, węgli drzewnych i jasnożółty piasek calco-
wy). Warstwę 17, znajdującą się po północnej stro-
nie, wypełniała jasnobrunatna próchnica, analogicz-
na do warstwy humusu pierwotnego, w który wkopa-
ne były pochówki wczesnośredniowieczne. Być może 
mamy tu do czynienia z reliktem wkopu związanego 

11 Warstwy związane z budynkiem 19 były eksplorowane przy 
narożniku południowo-zachodnim wykopu do głębokości 
1,4 m (ryc. 8: 5), wymaganej względami inwestycji. Taki stan 
rzeczy wynikał ponadto z obawy przed osunięciem się ściany 
zachodniej wykopu oraz z małej ilości czasu potrzebnego na 
realizację wszystkich zamierzeń związanych z obsługą arche-
ologiczną. 
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ze słupem lub z bliżej nieokreślonym, szczątkowo za-
chowanym obiektem wczesnośredniowiecznym bądź 
pradziejowym. W narożniku północno-zachodnim 
wykopu oraz w ścianie północnej, powyżej warstwy 
13, odnotowano dodatkowo sekwencję kilku warstw 
(nr 11, 23, 24, 10 i 30), które można również łączyć 
z analizowaną fazą użytkową budynku. Ich wypełni-
ska tworzyły: żółta glina z niewielkim udziałem pole-
py (warstwa 11), jasnożółty piasek (warstwa 23), ciem-
nożółty piasek (warstwa 24), jasnoszary i szary piasek, 
żółta glina, sporadycznie węgle drzewne oraz szaro-
brunatna próchnica w spągu (warstwa 10), a ponadto 

– szara próchnica z dodatkiem żółtej gliny, jasnoszare-
go piasku, polepy i węgli drzewnych (warstwa 30). Z 
sytuacji zaobserwowanej w profilu północnym wyni-
ka, że warstwa 10 stanowi zapewne relikt słupa (nr 3) 
konstrukcyjnego o średnicy 0,12-0,2 m, zachowane-
go w spągowej partii na wysokość 0,46 m, wkopane-
go w starszą jamę grobową. Destrukcja ścian budyn-
ku stanowiła główną przyczynę wyraźnego przechy-
lenia się słupa w stronę wnętrza obiektu.
 Z przedstawionego opisu sądzić można, że mamy 
do czynienia z budynkiem dość znacznie podpiwni-
czonym, na głębokość około 1,5 m, poniżej ówcze-
snego poziomu użytkowego. Słupy 1 i 2, których re-
likty odkryto w spągu obiektu łączyć można zarów-
no z konstrukcją nośną budynku, jak i z konstrukcją 
podpiwniczenia (piwniczki). Znacznie płycej wko-
pany był słup 3 – jego spąg znajdował się aż 1,2-1,3 m 
powyżej dolnych partii słupów 1 i 2 (ryc. 8: 5). Są-
dzić można, że stanowił on relikt konstrukcji no-
śnej ściany budynku posadowionej albo bezpośred-
nio na poziomie ówczesnego gruntu, albo nieznacz-
nie wkopanej w podłoże. Pierwotnych parametrów 
założenia z pierwszej fazy nie da się ustalić. Wydaje 
się, że sytuacja zarejestrowana w ścianie północnej 
może stanowić wskazówkę pozwalającą sądzić, że 
jest to skraj obiektu. Można tylko przypuszczać, że 
był on usytuowany szczytem do drogi. Konstrukcja, 
w jakiej został wzniesiony jest trudna do określenia, 
choć odkrycie reliktów trzech słupów, wskazuje, że 
nie mamy tu do czynienia z konstrukcją zrębową.
 Drugi etap funkcjonowania budynku 19, wyzna-
cza występowanie zwartych skupisk polepy. W czę-
ści północnej i centralnej wykopu zalegała ona na 
nawarstwieniach identyfikowanych ze starszą fazą 
użytkową chaty, natomiast w części południowej 
rejestrowano ją aż do samego dna wykopu, które 

jednak znajdowało się w tej strefie powyżej spągu 
analizowanego założenia (ryc. 8: 5), stąd nie moż-
na określić charakteru nawarstwień znajdujących 
się poniżej. W części północnej i centralnej domi-
nującym komponentem nawarstwień drugiej fazy 
(warstwy: 6, 7, 8, 9, 1, 12), o łącznej miąższości od 
0,4 do 1,17 m, jest żółta glina oraz polepa (szcze-
gólne jej nagromadzenie stwierdzono w warstwie 
1). Skład wymienionych nawarstwień uzupełnia-
ły: ciemnoszara próchnica (warstwa 6), ciemnosza-
ra próchnica, polepa oraz duże nagromadzenie wę-
gli drzewnych (warstwa 8), jasnoszary piasek prze-
mieszany z żółtą gliną z niewielkim udziałem wę-
gli drzewnych i polepy (warstwa 9). W części po-
łudniowej mamy do czynienia ze szczególnie dużą 
koncentracją polepy, występującej z dodatkiem żół-
tej gliny, szarej, brunatnej i ciemnoszaro-brunat-
nej próchnicy, jasnoszarego piasku, spalenizny oraz 
węgli drzewnych (warstwy: 35, 33, 12, 36 i 37). Za-
sięg budynku w części wschodniej wyznaczały za-
pewne warstwy 33 i 36. Na wschód od krawędzi wy-
kopu zarejestrowano jedynie warstwy 38 i 46, które 
można identyfikować z budynkiem. Główną struk-
turę stanowiła warstwa 38, o miąższości 0,23-0,32 m, 
plamistym wypełnisku w postaci przede wszystkim 
żółtej gliny, z dodatkiem szarobrunatnej próchnicy, 
węgli drzewnych, sporadycznie polepy oraz brunat-
nej próchnicy. W ścianie wschodniej, na warstwie 
38 zalegała, zarejestrowana w niewielkim fragmen-
cie warstwa 46, o miąższości maksymalnie 0,13 m, 
którą tworzyło zwarte skupisko polepy. Warstwy 38 
i 46 zalegały na humusie - warstwie 39, którą two-
rzyła szara i jasnoszara próchnica z dodatkiem wę-
gli drzewnych, o zachowanej miąższości 0,1-0,24 m. 
Humus ten uformował się zapewne między czasem 
funkcjonowania cmentarzyska wczesnośrednio-
wiecznego, a momentem powstania oraz w okresie 
użytkowania najstarszej zabudowy średniowiecz-
nej (budynek z pierwszej fazy). Niewykluczone, że 
pozostałość humusu z tego samego okresu stanowi 
warstwa 45, o miąższości 0,19-0,28 m, odnotowa-
na na północnym skraju ściany wschodniej wykopu. 
Warstwę 38 łączyć można prawdopodobnie z dru-
gą fazą budowlaną, mimo że widoczna jest wyraźna 
granica rysująca się na jej styku z warstwą 33, wcho-
dzącej bez wątpienia w skład wypełniska budynku, 
sugerująca wykonanie wkopu pod chatę w oma-
wianej - na pozór starszej strukturze. Przypuszczać 
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jednak można, że warstwa 38 powstać mogła pod-
czas wylepiania ścian chaty gliną, której nadmiar 
nie został usunięty, a pozostał na miejscu, wydat-
nie podnosząc poziom terenu. Hipotetycznie może 
ona być również związana z budową chaty pierwszej 
fazy, choć w nawarstwieniach związanych z tym eta-
pem nie odnotowano ani znacznych pokładów gliny, 
ani polepy – głównych komponentów nawarstwień 
z drugiej fazy budowlanej i użytkowej. Polepę zgro-
madzoną w obrębie warstwy 46, łączyć można z mo-
mentem destrukcji budynku fazy drugiej. 
Datowanie: późne średniowiecze.

Obiekt 23
 Zarejestrowany został w łączniku między przyłą-
czami 4 i 5, w jego północno-zachodnim narożniku 
(ryc. 3-4). Był to relikt słupa, który w przekroju po-
ziomym miał kształt kolisty i średnicę 0,21 m, nato-
miast w przekroju pionowym – kształt nieckowaty 
i miąższość 0,04 m. Wypełnisko stanowiła brunat-
na próchnica (ryc. 9: 1-2).
Datowanie: nieokreślone.

Obiekt 25
 Odkryty został w bezpośrednim sąsiedztwie 
jamy posłupowej 23. Jest to również relikt słupa 
o owalnym kształcie w przekroju poziomym i wy-
miarach 0,29 × 0,37 m oraz półowalnym kształcie 
w przekroju pionowym i miąższości 0,19 m. Wypeł-
nisko stanowił jasnobrunatny piasek (ryc. 9: 1-2).
Datowanie: nieokreślone.

Obiekt 35
 Został odkryty w ścianie wschodniej wykopu 
pod przyłącze oznaczone przez nas jako 10 (w stro-
nę przejazdu do probostwa), na głębokości 1,15 m, 
licząc od współczesnego poziomu użytkowego 
(ryc. 3-4). W profilu jama miała kształt zbliżony 
do trapezowatego, długość/szerokość 0,42 m oraz 
miąższość 0,16 m. Wypełnisko stanowił szary pia-
sek z udziałem węgli drzewnych i żółty piasek w nie-
wielkich ilościach (ryc. 5: 2). 
Datowanie: późne średniowiecze (?). 

Obiekt 36
 Zarejestrowany został w wykopie pod przy-
łącze 10, głównie w ścianie południowej wykopu 
oraz na niewielkich odcinkach w ścianach zachod-

niej i wschodniej (ryc. 3-4). W ścianie południowej 
obiekt tworzyła warstwa o miąższości 0,2-0,34 m, 
zalegająca bezpośrednio na calcu (żółty i jasno-
żółty piasek z domieszką jasnobrunatnego piasku). 
Strop obiektu znajdował się na głębokości 0,76-1 m. 
W ścianach wschodniej i zachodniej odnotowano 
skraj obiektu - rejestrowano go tam na długości od-
powiednio: 0,46 m i 0,8 m. Wypełnisko jamy two-
rzyła ciemnoszaro-brunatna próchnica z dodatkiem 
węgli drzewnych, sporadycznie żółtej gliny i żółte-
go piasku calcowego. W profilu zachodnim treść za-
sypiska jamy w spągowej partii tworzyła dodatko-
wo warstwa szarobrunatnej próchnicy z udziałem 
żółtego piasku i żwiru. Łączna miąższość obiektu 
odnotowana w ścianie zachodniej wynosiła mak-
symalnie 0,4 m, natomiast w ścianie wschodniej – 
0,28 m. Obiekt znajdował się pod nawarstwieniami, 
które tworzyła szarobrunatna próchnica z węglami 
drzewnymi mająca prawdopodobnie charakter ni-
welacyjny (ryc. 5: 4).
Datowanie: być może późne średniowiecze.

 Warto wspomnieć również o wynikach nadzoru 
przeprowadzonego w obrębie wykopu usytuowane-
go wzdłuż ul. Poznańskiej, na odcinku znajdującym 
się w szczycie budynku karczmy (określone przez 
nas jako wykop pod przyłącze 11). Oprócz nawar-
stwień późnonowożytnych, związanych z użytkowa-
niem tego terenu, natrafiono w ścianie zachodniej 
wykopu, na fragmenty dwóch belek, pochodzących 
z bliżej nieokreślonej, zapewne nieodległej prze-
szłości (prawdopodobnie z XIX-XX w.). Ich charak-
ter jest trudny do ustalenia. 

Źródła ruchome
 W trakcie badań pozyskano dość liczny zbiór 
tzw. materiału ruchomego. Najliczniejszą grupę sta-
nowią ułamki naczyń glinianych liczące ogółem 723 
jednostki taksonomiczne12. Ceramika pochodzi z 9 
wykopów pod przyłącza 1-7 i 9-10 oraz łącznik mię-
dzy przyłączami 4 i 5, w tym z 3 obiektów osadni-
czych (7, 12 i 19) oraz z wypełnisk trzech grobów 
(5, 7 i 10). Łącznie z wykopów związanych z przy-
łączami pochodzi zbiór liczący 515 jednostek takso-
nomicznych, co stanowi 71,23% ogółu ceramiki. Po-

12 Liczba ta stanowi 82,16% ogółu ceramiki pozyskanej w trak-
cie prac terenowych (łącznie - 880 fragm.). Redukcji stanu li-
czebnego zbioru dokonano w wyniku wyklejenia materiału. 
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zostałe 208 ułamków naczyń (28,77%) pozyskano 
z wykopu głównego znajdującego się w pasie jezdni. 
Ceramikę tę wydobyto z 4 odcinków – I-IV, w tym 
z 4 obiektów (9, 10, 15 i 32), (tabela 2).
 W analizowanym zbiorze reprezentowanych jest 
dziesięć kategorii ceramiki, wyróżnionych na pod-
stawie cech techno-stylistycznych. W trakcie ba-
dań pozyskano ułamki naczyń związanych z osad-
nictwem pradziejowym – z wczesnego okresu epoki 
brązu oraz z czasów rozwoju kultury łużyckiej, po-
nadto – z osadnictwem i cmentarzyskiem wczesno-
średniowiecznym oraz z wsią późnośredniowiecz-
ną i nowożytną. Z okresem wczesnośredniowiecz-
nym łączyć należy ceramikę tzw. tradycyjną – czę-
ściowo obtaczaną oraz całkowicie obtaczaną, z okre-
sem późnośredniowiecznym – ceramikę tzw. trady-
cyjną całkowicie obtaczaną (o cechach wczesnośre-
dniowiecznych), a ponadto o stalowoszarej, cegla-
stej, brunatnej, kremowej i stalowo-kremowej bar-
wie wypału. Nowożytne stadium rozwoju wsi po-
świadcza ceramika: ceglasta, brunatna, stalowo-kre-
mowa, stalowo-ceglasta oraz tzw. półmajolika.

Ceramika pradziejowa
 Z wykopu łączącego przyłącza 4 i 5 (ryc. 2-4) 
oraz z wypełniska grobu 10 (ob. 22), pozyskano 3 
ułamki brzuśców (odpowiednio 1 i 2 fragm.) naczyń 
z wczesnej epoki brązu. Uznano, że fragmenty wy-
dobyte z jamy grobowej mogą pochodzić od jedne-
go naczynia, stąd traktowane są łącznie. Analizo-
wana ceramika wykonana została z gliny schudzo-
nej wyłącznie tłuczniem o grubym granulacie do-
chodzącym do 3 mm, użytym w bardzo dużej ilo-
ści. Grubość fragmentów wynosi 0,9-1 cm, nato-
miast barwa obydwu powierzchni jest brunatna. We 
wszystkich przypadkach na powierzchni zewnętrz-
nej widoczne są wyraźne ślady odcisków tekstylnych 
(ryc. 34: 1-3). Ten sam typ opracowania powierzch-
ni zewnętrznej znany jest na przykład z Kijewa, gm. 
Środa, stan. 4 (Silska 2008: 195-196). Na podstawie 
przedstawionych cech, szczególnie charakterystycz-
nych odcisków na powierzchni zewnętrznej, przyjąć 
można, że mamy do czynienia z ceramiką związaną 
z osadnictwem z wczesnego okresu epoki brązu.
 Ułamki naczyń związanych z osadnictwem lud-
ności kultury łużyckiej, liczące ogółem 13 jednostek, 
stanowią 1,8% ogółu ceramiki pozyskanej w trakcie 
badań. Są to części 1 wylewu, 11 brzuśców oraz 1 dna. 

Pochodzą one z przyłączy: 3 (w tym z ob. 12), 4 – tu 
z wypełnisk grobów 5 i 7 (odpowiednio ob. 16 i 18), 
ponadto z tzw. łącznika między przyłączami 4 i 5 
(w tym z grobu 10 – ob. 22), z obiektu 10 odkrytego 
w odcinku II wykopu głównego oraz z powierzch-
ni wykopu w odcinku III (por. tabela 1; wykres 1). 
Jako domieszki schudzającej masę ceramiczną uży-
tą do wykonania naczyń, stosowano we wszystkich 
przypadkach tłuczeń, w kilku - piasek i mikę oraz 
jednostkowo margiel. W zdecydowanej przewadze 
(12 fragm.) była to domieszka gruboziarnista o gra-
nulacie mieszczącym się w granicach 2-3 mm i tyl-
ko jednostkowo określić ją można jako drobnoziar-
nistą (0,5-1 mm). Ilość domieszki była we wszyst-
kich przypadkach duża bądź bardzo duża. Poza 
1 ułamkiem, wszystkie fragmenty mają obydwie 
powierzchnie szorstkie. Fakturę powierzchni we-
wnętrznej i zewnętrznej wylewu naczynia, pocho-
dzącego z wykopu łączącego przyłącza 4 i 5, określić 
można jako gładką. W naszym materiale brak przy-
kładów ceramiki cienkościennej – o grubości ścian-
ki wynoszącej nie więcej niż 0,5 cm. W 8 przypad-
kach grubość ścianki zawiera się między 0,6 a 1 cm, 
natomiast w jednym wynosi 1,2 cm. Czterokrotnie 
nie dało się ustalić grubości ścianki, w tym w dwóch 
przypadkach, w których stwierdzono silne, wtórne 
przepalenie. Barwa wypału poszczególnych ułam-
ków była dość zróżnicowana – na powierzchniach 
zewnętrznych stwierdzono barwę szarą (3x), bru-
natną (2x), ceglastą (2x) i kremową (6x), natomiast 
na powierzchniach wewnętrznych – barwę szarą 
(5x), brunatną (2x), kremową (4x) i ceglastą (2x). 
Na ułamku brzuśca, pochodzącym z wykopu pod 
przyłącze 10, odnotowano ornament w formie bar-
dzo płytkich, owalnych dołków rozmieszczonych 
w linii poziomej na największej wydętości brzuśca 
wraz z umieszczoną ponad nimi pojedynczą linią 
rytą (ryc. 32: 5). Jedyny ułamek wylewu, z uwagi na 
szczątkowy stan zachowania (ryc. 29: 24), nie daje 
podstaw do określenia formy naczynia - przypusz-
czać można jedynie, że możemy mieć do czynienia 
prawdopodobnie z wazą lub amforą.
 Datowanie analizowanego zbioru jest utrudnio-
ne z uwagi na jego małą liczebność oraz brak ele-
mentów charakterystycznych. W przypadku ułam-
ka ornamentowanego sądzić można, że reprezentu-
je on ceramikę prawdopodobnie z późniejszych sta-
diów trwania kultury łużyckiej.
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Paweł Pawlak

 Podczas naszych prac nie odkryto stałych ele-
mentów, które łączyć można z wczesnym okresem 
epoki brązu bądź z kulturą łużycką. Pozyskany ma-
teriał ruchomy wskazuje jednak, że należy się spo-
dziewać w najbliższym sąsiedztwie wykopów insta-
lacyjnych obiektów pradziejowych, których część 
mogła zapewne zostać zniszczona przez cmentarzy-
sko wczesnośredniowieczne oraz młodsze osadnic-
two – późnośredniowieczne i nowożytne.

Ceramika tradycyjna i o cechach tradycyjnych 
(wczesno- oraz późnośredniowieczna)
 Do tej grupy ceramiki zaliczono ogółem 69 
ułamków naczyń, co stanowi 9,54% ogółu (tabela 2; 
wykres 1). Pod pojęciem ceramiki tradycyjnej rozu-
mieć należy wytwory o cechach techno-stylistycz-
nych typowych dla garncarstwa wczesnośrednio-
wiecznego. Łączyć ją należy z osadnictwem wcze-
snośredniowiecznym oraz późnośredniowiecz-
nym. Zaledwie pojedynczy ułamek brzuśca pocho-
dzi z wypełniska jednej z jam grobowych – nr 10 
(ob. 22). Pozostałe pozyskano z wypełnisk sześciu 
obiektów (3, 7, 10, 12, 15 i 19) związanych z osadnic-
twem późnośredniowiecznym (łącznie 22 fragmen-
ty) oraz z nawarstwień łączonych z osadnictwem 
ogólnie średniowiecznym i nowożytnym (w tym 
drugim przypadku na złożu wtórnym). Łącznie od-
kryto fragmenty: 13 wylewów, 44 brzuśców, 11 den 
i 1 pokrywki.
 Pod względem techno-stylistycznym materiał 
ten dzieli się na dwie grupy: ceramikę częściowo 
obtaczaną i ceramikę całkowicie obtaczaną. Pierw-
sza z nich reprezentowana jest zaledwie przez dwa 
ułamki brzuśców, z których jeden pochodzi z wy-
pełniska obiektu późnośredniowiecznego nr 12 
(w wykopie pod przyłącze 3), natomiast drugi z od-
cinka II wykopu głównego, z warstwy 5, która wy-
znacza zapewne pradziejowy i/lub wczesnośrednio-
wieczny poziom użytkowy. Pozostały materiał tzw. 
tradycyjny stanowią ułamki naczyń całkowicie ob-
taczanych pozyskane niemal z wszystkich wykopów 
(tabela 1).
 Ułamki naczyń częściowo obtaczanych łączyć 
należy bez wątpienia z osadnictwem wczesnośre-
dniowiecznym – z osadą funkcjonującą na tym tere-
nie bądź w najbliższym sąsiedztwie, przed powsta-
niem regularnej zabudowy wyznaczającej wieś śre-
dniowieczną, zapewne lokacyjną. Z czasem funkcjo-

nowania wspomnianej osady wczesnośredniowiecz-
nej i cmentarzyska z nią związanego, łączyć nale-
ży bez wątpienia niewielki ułamek brzuśca naczy-
nia całkowicie obtaczanego, wydobyty z wypełniska 
jamy grobowej 10 (ob. 22). Ponadto 3 ułamki brzu-
śców całkowicie obtaczanych pochodzą z obiektu 
15 (odcinek IV wykopu głównego). Na uwagę za-
sługuje fakt, że z wymienionego obiektu pozyska-
no wyłącznie ceramikę tradycyjną, co skłania do łą-
czenia go najpóźniej z przełomem wczesnego i póź-
nego średniowiecza. Na podstawie ogólnych cech 
materiału przyjąć można, że obiekt ten jest związa-
ny z XIII-wieczną fazą rozwoju wsi. W przypadku 
zbioru ceramiki tradycyjnej pochodzącej z wypeł-
nisk pozostałych pięciu obiektów osadniczych, za-
łożyć można, że mamy do czynienia ze źródłami, 
które łączyć trzeba z wsią średniowieczną, przede 
wszystkim z jej fazą młodszą.
 Niemal cały analizowany zbiór (63 fragm. – 
91,3%) cechuje użycie tłucznia jako sztucznej do-
mieszki schudzającej masę garncarską. Niespełna 
trzecia część ceramiki tradycyjnej została schudzo-
na piaskiem. Odnotować należy również dość czę-
ste występowanie marglu (9 fragm. – ok. 13%) oraz 
jednostkowo domieszki organicznej. Wielkość do-
mieszki określić można w większości jako średnią, 
gdyż mieściła się w granicach od 1 do 2 mm, nato-
miast ilość – jako dużą bądź bardzo dużą. Więk-
szość zbioru (niespełna 67%) cechuje średnia gru-
bość ścianek wahająca się od 0,5 do 0,7 cm. W przy-
padku 9 den stwierdzono występowanie podsypki 
piasku oraz popiołu (po 5 przypadków) i jednostko-
wo tłucznia. Na powierzchni dwóch den stwierdzo-
no ślady odcinania świadczące o bardziej zaawan-
sowanym sposobie produkcji nawiązującym do me-
tod garncarskich stosowanych przy lepieniu naczyń 
stalowoszarych. Nadmienić warto, że jedno z den 
ze śladami odcinania pochodzi z powierzchni wy-
kopu (przyłącze 4), w którym odkryto pozostało-
ści budynku mieszkalnego (ob. 19) z młodszego sta-
dium średniowiecza. Drugie dno odcinane znale-
ziono w łączniku między przyłączami 4 i 5, a więc 
w sąsiedztwie wymienionej wyżej chaty. We wszyst-
kich przypadkach, w których było to możliwe, for-
mę dna określono jako płaską (wyodrębnioną lub 
niewyodrębnioną). Przyjmuje się, że dna płaskie 
upowszechniają się od końca XII i w początkach 
XIII w. (Dzieduszycki 1982: tab. 24; Rzeźnik 1998: 
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143; Pawlak, Pawlak 2008: 149; 2013b: 227). Potwier-
dza to w pełni nasze przypuszczenia dotyczące me-
tryki zdecydowanej większości materiału o cechach 
tradycyjnych, która związana jest z funkcjonowa-
niem wsi średniowiecznej. „Wczesnośredniowiecz-
ny” warsztat garncarski poświadcza występowa-
nie tzw. pierścienia dookolnego stwierdzonego na 
pięciu dnach (4 ze śladami podsypki i 1 odcinane). 
Wszystkie wylewy, które znajdują się w analizowa-
nej serii, to części garnków (ryc. 28: 5-6, 8; 29: 25, 28; 
31: 21; 32: 3, 8-10, 17; 33: 1, 5) – typowych form na-
czyń dla wytwórczości tradycyjnej, opartej na wcze-
snośredniowiecznych wzorcach warsztatowych 
i stanowiących liczny składnik wielu zespołów cera-
micznych łączonych również z późnym średniowie-
czem (Pawlak 2007: 67 i n. – tu charakterystyka ce-
ramiki podgrupy A3 oraz tabl. 84). Niestety, nie dys-
ponujemy przykładami ukształtowania całych na-
czyń – można jedynie określić formę górnych par-
tii w oparciu o dokonane rekonstrukcje przeprowa-
dzone w sześciu przypadkach. Wartości średnic wy-
lewów są zbliżone i mieszczą się w granicach 12-16 
cm. W zbiorze ceramiki tradycyjnej reprezentowa-
na jest 1 pokrywka (ryc. 32: 4). W przypadku nie-
spełna 30,5% analizowanej serii (21 fragm.) stwier-
dzono występowanie zdobnictwa, co uznać trzeba 

za wskaźnik stosunkowo niski. Przyjąć bowiem na-
leży, że prawdopodobnie wszystkie naczynia repre-
zentowane przez analizowane ułamki naczyń były 
zdobione. Powyższy, niski odsetek może jednakże 
świadczyć o dość ograniczonej powierzchni, na któ-
rą nanoszony był ornament, znajdującej się zapew-
ne zwykle w górnej partii naczynia. W zdecydowa-
nej większości (15 fragm.) forma zdobnictwa ogra-
niczała się do dookolnych żłobków-bruzd rozmiesz-
czonych gęsto, bądź rytych w większym rozsta-
wie (ryc. 28: 5; 30: 11; 32: 8). Drugi z wariantów na-
wiązuje szczególnie do sposobu zdobienia naczyń 
wczesnośredniowiecznych, głównie w młodszych 
stadiach tego podokresu. Ornament dookolnych, 
poziomych linii rytych, stwierdzono na jednym 
z ułamków naczynia częściowo obtaczanego (ryc. 
28: 24). Z innych form zdobnictwa wymienić należy 
kombinację poziomej linii rytej z umieszczoną ni-
żej rytą linią falistą. Na krawędzi wylewu z obiektu 
10 znajduje się ornament plastyczny w formie dołka 
wykonanego palcem (ryc. 32: 17), natomiast na jed-
nym z brzuśców – „łezkowate” wgłębienia rozmiesz-
czone w linii poziomej (ryc. 33: 11). Podobnie wyko-
nane wgłębienia o zbliżonej formie, lecz tu umiesz-
czone na listwie plastycznej i występujące w kombi-
nacji z pojedynczą linią falistą, stwierdzono na jed-

Wykres 1. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Badania w 2011 roku. Udział procentowy poszczególnych kategorii ceramiki

31



Paweł Pawlak

nym z ułamków brzuśca wydobytego z obiektu 15 
(ryc. 33: 16).
 Na jednym z den (ryc. 30: 11), na wewnętrznej 
stronie ścianki, znajduje się warstwa białej substan-
cji, natomiast na powierzchni zewnętrznej, z wy-
raźnymi śladami odcinania od tarczy koła, widocz-
na jest warstwa popiołu, który przywarł do surowej 
powierzchni w efekcie posypania nim bezpośrednio 
podstawy naczynia bądź ustawienia wykonanego 
wyrobu na ławie wysypanej popiołem. Stosowanie 
takiego zabiegu miało na celu uniknięcie przykle-
jenia się wilgotnego naczynia do ławy po jego zdję-
ciu z koła. Oprócz odcinania, naczynie to nawiązuje 
szarą barwą wypału do wytworów stalowoszarych, 
choć pod względem kompozycji masy garncarskiej 
jest zbliżone do ceramiki tradycyjnej. 

Ceramika stalowoszara
 Jest to najliczniejszy zbiór ceramiki pozyskany 
w trakcie badań w Ptaszkowie. Liczy on 296 jed-
nostek taksonomicznych, co stanowi 40,96% ogółu 
ułamków naczyń (wykres 1). Była ona stałym skład-
nikiem zespołów ceramicznych we wszystkich wyko-
pach, z których wydobyto ułamki naczyń (tabela 2). 
Znaczącą część tego materiału (120 fragm. – 40,54% 
ogółu ceramiki stalowoszarej) wydobyto z czterech 
obiektów (ob. 7, 10, 12 i 19) będących pozostałościa-
mi budynków mieszkalnych (tabela 2). Podkreślić 
warto, że ceramiki tego typu nie pozyskano z za-
sypiska rowu-cieku (ob. 3) oraz z obiektu 15. Jest to 
dość ważna przesłanka pomocna w datowaniu oby-
dwu wymienionych elementów, szczególnie obiektu 
15, w którym stwierdzono wyłącznie ceramikę tra-
dycyjną. Ułamki naczyń stalowoszarych pozyskane 
w trakcie tych badań łączyć należy w zdecydowanej 
większości z późnośredniowieczną wsią. Zaledwie 
pojedyncze fragmenty (2 brzuśców oraz 2 den) po-
chodzące z powierzchni wykopów w obrębie przy-
łączy 4 i 7 oraz z warstwy 13 w odcinku III wykopu 
głównego, z której pochodzi miedziany szeląg litew-
ski Jana Kazimierza (por. niżej), wiązać można dość 
pewnie z osadnictwem nowożytnym13. W przypad-
ku ułamka dna ze śladami odcinania od tarczy koła, 

13 Nie można wykluczyć, że w zbiorze dość znacznie rozdrob-
nionych fragmentów naczyń stalowoszarych pochodzących 
szczególnie ze strefy brzuśca znajduje się jeszcze materiał no-
wożytny. Dokonanie podziału na ceramikę nowożytną oraz 
na tę z młodszego stadium późnego średniowiecza jest bar-
dzo trudne (w tym przypadku wręcz niemożliwe) i obarczo-
ne może być błędem. 

wydobytego z wykopu głównego, mamy do czynie-
nia z wytworem zbliżonym pod względem techno-
stylistycznym do wyrobów kamionkowych (o spie-
czonej wewnętrznej strukturze), polewanym na ze-
wnętrznej powierzchni ścianki szkliwem solnym.
 Podobnie, jak w przypadku pozostałych grup 
techno-stylistycznych, ceramika stalowoszara ce-
chuje się znacznym rozdrobnieniem uniemożliwia-
jącym dokonanie charakterystyki całych form na-
czyń. W analizowanej serii znajdują się ułamki: 45 
wylewów, 206 brzuśców, 37 den, 4 uch oraz 4 po-
krywek (tabela 2). 
 Masa garncarska użyta do produkcji naczyń sta-
lowoszarych schudzona była każdorazowo piaskiem 
oraz niemal w połowie przypadków (46,18%) tzw. 
domieszką pylastą. Ponadto w recepturze tworzywa 
garncarskiego stwierdzono znaczny udział tłucznia, 
który wystąpił aż w 13,54% zbioru, a także marglu – 
w 15,28%. Incydentalnie odnotowano również żwir 
(2 fragm. – 0,69%), choć w tym przypadku moż-
na się liczyć z jego przypadkowym występowaniem. 
Wielkość domieszki była dość znacznie zróżnicowa-
na, choć podkreślić należy zdecydowaną przewagę 
(aż 83,21%) ceramiki schudzonej elementem drob-
noziarnistym (do 0,5 mm). Zdecydowanie mniejszy 
udział (15%) stanowią masy z domieszką średnio-
ziarnistą (0,5-1 mm), natomiast marginalny (łącz-
nie 1,79%) – z domieszką gruboziarnistą (powyżej 
1 mm). Pod względem frekwencji elementów nie-
plastycznych w masie garncarskiej zaobserwowano 
wyraźnie duży odsetek ceramiki z ich małą ilością 
(niemal 63%), a w dalszej kolejności – ze średnią 
(niemal 20%) oraz dużą (prawie 15%). Bardzo dużą 
ilość domieszki stwierdzono jedynie w przypadku 6 
ułamków, co stanowi 2,14% (tabela 3). 
 Grubość ścianek naczyń była dość zróżnicowa-
na, choć podkreślić należy, że pod względem liczeb-
nym zdecydowanie dominowały: ceramika średnio-
ścienna (42,36%) o grubości ścianki zawierającej się 
w granicach: 0,5-0,7 cm (klasa grubości B) oraz ce-
ramika cienkościenna (32,64%), o grubości nieprze-
kraczającej 0,5 mm (klasa grubości A). Ceramika 
o grubych i bardzo grubych ściankach (odpowied-
nio 0,7-1 cm oraz powyżej 1 cm; klasy grubości C 
i D) stanowi kolejno: 14,58% i 1,39%. Znaczny od-
setek, wynoszący nieco powyżej 9% odnosi się do 
ułamków, w przypadku których określenie grubości 
było niemożliwe (por. tabela 4).
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Tabela 3. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Badania z 2011 roku. Zestawienie rodzaju, wielkości oraz fre-
kwencji sztucznej domieszki schudzającej masę garncarską wytworów stalowoszarych

Rodzaj domieszki Granulat [mm] Ilość
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n 40 2 296 137 45 247 44 4 1 6 44 59 187

% 13,54 0,69 99,65 46,18 15,28 83,21 15 1,43 0,36 2,14 14,95 19,93 62,99

Tabela 4. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Badania z 2011 roku. Zestawienie grubości ścianek naczyń 
stalowoszarych na podstawie pomiarów dokonanych na wylewach, brzuścach oraz dnach

Grubość ścianki [cm]
Łącznie

A (<0,5) B (0,5-0,7) C (0,7-1) D (>1) N

n 94 122 42 4 26 288

% 32,64 42,36 14,58 1,39 9,03 100,0

Z najdawniejszych dziejów Ptaszkowa – wczesnośredniowieczne cmentarzysko i średniowieczna wieś...

 Warto podkreślić znaczny udział ceramiki cien-
kościennej. Wspomnieć można, że dla materiałów 
stalowoszarych pochodzących z wsi średniowiecz-
nej z podpoznańskich Żernik (stanowisko 25), dato-
wanej na 2. połowę XIV – 1. połowę XV w., ceramika 
cienkościenna stanowiła 9,4% w przypadku brzuś-
ców oraz 8,4% w przypadku den (Pawlak 2007: 80; 
tab. 31-32).
 Na powierzchni zewnętrznej 19 den, co stanowi 
51,35% ogółu den stalowoszarych, znajdują się ślady 
odcinania od tarczy koła. Na 15 dnach (40,54%) wi-
doczne są ślady podsypki – we wszystkich przypad-
kach piasku oraz trzykrotnie dodatkowo popiołu. Po-
nadto na 4 dnach ze śladami podsypki zaobserwowa-
no występowanie dookolnego pierścienia na obrzeżu. 
Na trzech okazach nie zdołano ustalić, czy mamy do 
czynienia z odcinaniem, czy z podsypką. 
 Faktura powierzchni ścianek naczyń jest w zde-
cydowanej większości szorstka. Zaznaczyć jednak 
trzeba, że na powierzchni zewnętrznej 12,5% ułam-
ków (37 jednostek) odnotowano gładką fakturę. 
W przypadku powierzchni wewnętrznej odsetek tak 

opracowanej faktury wynosi zaledwie 1% (3 fragm.). 
W zbiorze ceramiki o gładkiej powierzchni ze-
wnętrznej znajdują się ułamki (25 fragm. – 8,45% 
ogółu) wyświecane. 
 Jak wspomniano wcześniej, przegląd form na-
czyń jest utrudniony z uwagi na bardzo duże roz-
drobnienie materiału. Nasze wnioskowanie oprzeć 
musimy na analizie ukształtowania wylewów. Zde-
cydowana większość spośród nich (30 z 45) to czę-
ści garnków (ryc. 28: 1, 3-4, 9, 11-12, 15, 20, 22, 25; 
29: 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 21-22, 26, 29; 30: 5, 16; 31: 3, 
8, 16, 22; 32: 2, 15-16). Piątą część zbioru wylewów 
stanowią ułamki dzbanów (20 fragm.; ryc. 28: 2; 29: 
4; 30: 14; 31: 19; 32: 17; 33: 8; 33: 13) natomiast nie-
co ponad 11% - mis (5 fragm.; ryc. 28: 10; 30: 10; 32: 
1; 33: 12). W przypadku 1 wylewu nie dało się usta-
lić rodzaju naczynia. W zbiorze ceramiki stalowo-
szarej znajdują się ułamki 4 pokrywek (ryc. 29: 9; 
31: 4). Ukształtowanie wylewów znajduje liczne od-
niesienia w zbiorach ceramiki późnośredniowiecz-
nej z Grodziska Wielkopolskiego (Zisopulu 1994: 
ryc. 5-6; 1995: ryc. 1-2; Pawlak 2012: ryc. 5) oraz 
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z innych stanowisk wielkopolskich (por. np. Dęb-
ska-Luty 1972: ceramika z warstw XI-XIV – tabl. I: 
17-56; II-III; Dzięciołowski 1972: ryc. 5, 8; Kirsch-
ke 1983: ryc. 3-7; Krzyszowski, Kozak, Bartkowiak 
2003: ryc. 8-10; Pawlak 2007: tabl. 17-44, 84-86; Po-
klewska-Koziełł 2013: tabl. 2-4, 20-24). 
 Wielkość naczyń była zróżnicowana, o czym 
świadczą wartości średnic wylewów. W zbiorze wy-
lewów garnków określenie wartości średnicy było 
możliwe w 22 przypadkach. Wielkości te zawierały 
się w granicach: 8-20 cm. Najliczniej reprezentowa-
ne są garnki o średnicy wylewu wynoszącej 14 i 16 
cm (odpowiednio 5 i 9 fragm.; por. wykres 2). Z ze-
stawienia wartości wylewów garnków wynika, że re-
prezentowane są pojemniki przede wszystkim śred-
niej wielkości. Nie odnotowano garnków o dużych 
bądź bardzo dużych gabarytach. 
 Wartości pięciu odtworzonych średnic dzbanów 
wynosiły: 11, 12, 14 (dwukrotnie) i 16 cm, natomiast 
trzech mis dużych rozmiarów (tzw. makutr): 26, 31 
i 40 cm. Na jednym z ułamków wylewów mis du-
żych rozmiarów, zdobionej szeroką, wielokrotną li-
nią falistą na krawędzi, widoczne są ślady bardzo 
silnego, wtórnego starcia powierzchni wewnętrznej 
(ryc. 30: 10). Fragment ten posłużył więc jako gła-
dzik bądź osełka – był on dość wygodny w użyciu 
z uwagi na szeroką krawędź, która umożliwiała ła-
twe posługiwanie się tym narzędziem. 
 W przypadku 16 den zdołano odtworzyć średnicę. 
Jej wartość była zróżnicowana i mieściła się w prze-
dziale: 5-14 cm. Najliczniej reprezentowane są na-
czynia o średnicy dna wynoszącej 10 i 11 cm (odpo-
wiednio: 3 i 4 egz.). Warto podkreślić, że w analizo-
wanym materiale znajduje się dno naczynia małych 
rozmiarów (średnica dna – 5 cm), co daje podstawę 
do przypuszczeń, że reprezentowane są pojemniki o 
bardziej zróżnicowanych gabarytach niżby to wyni-
kało z zestawienia wartości średnic wylewów garn-
ków i dzbanów. 
 Występowanie ornamentu odnotowano na 69 
fragmentach, co stanowi 23,31% ogółu ceramiki sta-
lowoszarej. Najliczniej reprezentowany jest motyw 
dookolnych, poziomych żłobków bądź linii rytych, 
który stanowi aż około 75% wszystkich ułamków 
z ornamentem. Z innych rodzajów zdobnictwa wy-
mienić należy: wyświecane poziome pasy (4x), wy-
świecanie krawędzi jednego z garnków (ryc. 32:16), 
poziome, pojedyncze listwy plastyczne (3x), w tym 

jedna zdobiona dodatkowo wgłębieniami, dołki 
palcowe na krawędzi – w jednym przypadku misy 
(ryc. 33: 12), w drugim – garnka (ryc. 29: 22), kom-
binację dookolnych żłobków i pojedynczej linii fali-
stej (ryc. 31: 16), a ponadto 5 przykładów z użyciem 
motywów wykonanych radełkiem (w formie trójką-
tów, kwadratów, prostokątów i być może gwiazdek) 

– w trzech przypadkach na brzuścach (ryc. 31: 5) 
oraz dwukrotnie pod krawędzią wylewu - dzbana 
(ryc. 32: 7) oraz garnka (ryc. 31: 3). Na całej, szero-
kiej krawędzi jednej z mis-makutr znajdował się sta-
rannie naniesiony ornament w formie pasma wielo-
krotnej linii falistej (ryc. 30: 10).
 Na powierzchni wewnętrznej ułamka dna po-
chodzącego z wykopu głównego (odcinek I) wi-
doczna jest dość gruba warstwa glinki o niejedno-
litej grubości, zawierająca znaczne ilości szczątków 
organicznych. 

Ceramika ceglasta
 Jest to drugi pod względem liczebności zbiór ce-
ramiki pozyskany w trakcie badań prowadzonych 
w 2011 roku w Ptaszkowie. Stanowią go 224 jed-
nostki taksonomiczne (30,98% ogółu), a wśród nich 
ułamki: 27 wylewów, 156 brzuśców, 27 den, 8 uch, 
1 pokrywki oraz 4 nóżki patelni. Do tego zestawie-
nia włączyć należy również naczynie o w pełni zre-
konstruowanej formie, wyklejone z kilkudziesięciu 
ułamków (tabela 2). Analizowana seria ceramiki 
jest dość znacznie zróżnicowana techno-stylistycz-
nie, czego efektem są dość szerokie ramy chronolo-
giczne, które należy przyjąć. Wynika to z faktu, że 
materiał ten pozyskiwany był z różnych kontekstów 
stratyfikacyjnych – w większości przypadków z do-
czyszczania powierzchni wykopów bądź ich ścian 
oraz w mniejszym stopniu z konkretnych obiek-
tów lub warstw o określonej pozycji stratyfikacyjnej. 
Niemniej jednak, w trakcie analizy dokonano pró-
by wydzielenia materiału o cechach bądź przewa-
dze cech średniowiecznych oraz materiału nawiązu-
jącego do ceramiki nowożytnej. Pierwszą grupę re-
prezentuje zdecydowana większość, bo 136 jedno-
stek, w tym w pełni zrekonstruowane naczynie, co 
stanowi łącznie niemal 61%. Do drugiej grupy włą-
czono 88 ułamków (około 39%). Podkreślić jednak 
trzeba szczególnie, że podział ten obejmuje rów-
nież przypadki niejednoznaczne, choć odzwiercie-
dlać on może w przybliżonym zakresie udział ma-
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Wykres 2. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Badania w 2011 roku. Zestawienie wartości średnic wylewów garnków stalowoszarych

Wykres 3. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Badania w 2011 roku. Zestawienie wartości średnic den naczyń stalowoszarych
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teriałów, które łączyć można z późnośredniowiecz-
nym etapem rozwoju wsi oraz tych, które odnieść 
możemy do okresu nowożytnego14. W rzeczywisto-
ści udział materiałów o nowożytnej metryce może 
być niższy z uwagi na fakt, iż mamy do czynienia 
ze zbiorem pochodzącym w większości ze schyłko-
wych stadiów późnego średniowiecza, bardzo zbli-
żonych pod względem niektórych cech techno-styli-
stycznych do ceramiki wczesnonowożytnej. Wpraw-
dzie z obiektów mieszkalnych, tworzących zabu-
dowę wsi średniowiecznej, pozyskano zaledwie 37 
ułamków ceramiki ceglastej, niemniej jednak wy-
stąpiła ona w znacznych ilościach w obrębie nawar-
stwień w niemal wszystkich wykopach, co świad-
czy o dużej intensyfikacji osadnictwa w późnym śre-
dniowieczu (por. tabela 1). Analiza materiału cera-
micznego, z uwagi na hipotetyczny charakter doko-
nanej próby rozwarstwienia chronologicznego, któ-
ry może być obarczony błędem, przedstawiona zo-
stanie łącznie. 
 Ceramika ceglasta wykonana została z glin że-
lazistych, schudzonych niemal we wszystkich przy-
padkach domieszką piasku oraz w znacznym stop-
niu (67,77%) domieszką pylastą. Ponadto odnoto-
wano znaczący (niemal 20%) udział tłucznia oraz 
niewielki (2,37%) – marglu. Znaczący udział tłucz-
nia jako sztucznej domieszki schudzającej potwier-
dza przedstawione wcześniej przypuszczenia, że 
mamy do czynienia w znaczącym stopniu z cerami-
ką, którą łączyć można z późnośredniowieczną wy-
twórczością garncarską. W analizowanym zbiorze 
przeważają zdecydowanie (77,25%) masy schudzo-
ne domieszką o drobnym granulacie nieprzekracza-
jącym 0,5 mm. Granulat średniej wielkości stwier-
dzono w przypadku 17,54%, natomiast element gru-
boziarnisty - w 5,21%. Ilość domieszki określić moż-
na jako małą (63,03%) bądź średnią (27,96%), a tyl-
ko w kilkunastu przypadkach (6,16%) jako dużą i 
sporadycznie (2,85%) jako bardzo dużą (tabela 5). 
 Najliczniejszą grupę, stanowiącą niemal poło-
wę zbioru, reprezentuje ceramika cienkościenna, 
o grubości ścianki nieprzekraczającej 0,5 cm (klasa 
grubości A). Podkreślić trzeba, że właśnie występo-
wanie ceramiki cienkościennej było jedną z przesła-
nek (oprócz takich elementów jak kompozycja masy 
ceramicznej, ukształtowanie wylewów oraz szkli-
wienie naczyń), które dały podstawę do wydziele-

14 Por. uwagi dotyczące ceramiki stalowoszarej w przypisie 13.

nia w analizowanej serii materiałów o przypuszczal-
nie nowożytnej metryce. Znaczący udział (34,12%) 
mają również ułamki naczyń średniościennych 
(klasa grubości B: 0,5-0,7 cm). Frekwencja cerami-
ki o grubych ściankach (klasa grubości C: 0,7-1 cm) 
wynosi 11,38%, natomiast o bardzo grubych (kla-
sa grubości D: >1 cm) notowana jest jednostkowo 
(0,47%; tabela 6). Warto w tym kontekście podkre-
ślić znacznie większy udział ceramiki cienkościen-
nej w porównaniu np. z wytworami stalowoszarymi 
(por. tabela 4 i 6).
 Spośród 28 den (łącznie z naczyniem o zrekon-
struowanej w pełni formie), na 23 widnieją śla-
dy odcinania od tarczy koła, jedynie na 2 – ślady 
podsypki (w jednym przypadku piasku, w dru-
gim – popiołu). Ustalenie śladów związanych ze 
sposobem przytwierdzenia naczynia do tarczy 
koła, było niemożliwe w przypadku 3 okazów za-
chowanych w stanie szczątkowym. Powyższe dane 
świadczą o tym, że mamy do czynienia z cerami-
ką zaawansowaną pod względem sposobu wykona-
nia – w materiałach z różnych stanowisk późno-
średniowiecznych zauważalny jest bowiem proces 
odchodzenia od stosowania podsypek na dnach na 
rzecz odcinania podstawy naczynia od tarczy koła 
garncarskiego (np. Kruppé 1967: 95 i n.; Ryszew-
ska 2001: 46-52; Pawlak 2007: 61 i n.). Fakturę po-
wierzchni ścianek naczyń określić można ogólnie 
jako szorstką. Gładki rodzaj powierzchni stwier-
dzono jedynie w przypadku ułamków, na których 
znajduje się szkliwo. 
 Na podstawie ukształtowania wylewów, moż-
na dokonać zestawienia głównych kategorii naczyń. 
Wylewy garnków liczą ogółem 22 jednostki takso-
nomiczne (ryc. 28: 14, 19, 21; 29: 6, 15; 30: 2, 7-9, 12-
13, 15; 31: 6, 14-15, 18, 20; 32: 18; 33: 17-18), dzbanów – 
dwa przykłady (ryc. 33: 14) oraz trójnóżków (ryc. 31: 
11), mis (ryc. 31: 1) i talerzy – po jednym fragmencie. 
W analizowanym zbiorze zdecydowaną większość 
stanowią wylewy charakterystyczne dla wytwór-
czości średniowiecznej, nawiązujące do ukształto-
wania wylewów stalowoszarych. Horyzont wcze-
snonowożytny, względnie z przełomu późnego śre-
dniowiecza i nowożytności ilustrują wylewy przy-
najmniej kilku naczyń (ryc. 31: 11, 15, 20). Na uwa-
gę zasługuje występowanie w tym zestawie ułamka 
wylewu trójnóżka (z powierzchni wykopu w przy-
łączu 7) o rekonstruowanej średnicy wylotu 18 cm, 
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Tabela 5. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Badania z 2011 roku. Zestawienie rodzaju, wielkości oraz fre-
kwencji sztucznej domieszki schudzającej masę garncarską wytworów ceglastych

Rodzaj domieszki Granulat [mm] Ilość
Tł

uc
ze

ń

Pi
as

ek

Py
la

st
a

M
ar

gi
el

0,
5

0,
5-

1

1-
2

Ba
rd

zo
 d

uż
a

D
uż

a

Śr
ed

ni
a

M
ał

a

n 211 45 209 143 5 163 37 11 6 13 59 133

% 100% 19,91 99,05 67,77 2,37 77,25 17,54 5,21 2,85 6,16 27,96 63,03

Tabela 6. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Badania z 2011 roku. Zestawienie grubości ścianek naczyń 
ceglastych na podstawie pomiarów dokonanych na wylewach, brzuścach oraz dnach

Grubość ścianki [cm]
Łącznie

A (<0,5) B (0,5-0,7) C (0,7-1) D (>1) N

n 105 72 24 1 9 211

% 49,76 34,12 11,38 0,47 4,27 100,0

Z najdawniejszych dziejów Ptaszkowa – wczesnośredniowieczne cmentarzysko i średniowieczna wieś...

polewanego po wewnętrznej stronie ścianki szkli-
wem barwy jasnobrązowej (ryc. 31: 11). Z obecno-
ści 4 nóżek pochodzących od różnych patelni (trój-
nóżków), można wnioskować, że ten rodzaj naczy-
nia był reprezentowany w większym zakresie (ryc. 
33: 6, 15). Przyjmuje się, że ta forma naczynia poja-
wia się w znikomym zakresie w zespołach ceramicz-
nych na terenie Polski datowanych już od około po-
łowy XIII w., choć jej popularność przypada w póź-
niejszym czasie, szczególnie w nowożytności. W Po-
znaniu naczynia na trzech nóżkach poświadczone 
są w materiałach datowanych od 2. połowy XIV w. 
i w młodszych (Sulkowska-Tuszyńska 1992: 85; por. 
także Sulkowska-Tuszyńska 1997: 102-105). Wyda-
je się, że wymieniony wyżej fragment wylewu trój-
nóżka z Ptaszkowa można łączyć raczej z młodszym 
stadium późnego średniowiecza, względnie z wcze-
snym etapem nowożytności (wylew typu V wg Sul-
kowskiej-Tuszyńskiej 1992: 82-83, tabl. II: A; por. 
także tabl. XXXVII: 6). Z młodszym etapem nowo-
żytności związane są natomiast wylewy pochodzą-
ce z powierzchni wykopów w przyłączach 5 i 7 (ryc. 
30: 8; 31: 14). Spośród ośmiu pozyskanych uch ta-
śmowatych cztery, o szerokości 2,5-2,9 cm, można 

zapewne łączyć z garnkami, natomiast pozostałe 4, 
o większej szerokości, mieszczącej się w granicach 
3,2-4 cm – z dzbanami (ryc. 29: 19; 30: 4), co dość 
istotnie poszerza listę tych drugich. 
 Garnek o zrekonstruowanej w całości formie 
to pojemnik średnich rozmiarów o średnicy wyle-
wu około 16 cm, średnicy dna, odcinanego od tar-
czy koła, 10 cm i rekonstruowanej wysokości wyno-
szącej 24,5 cm. Jest to forma o esowatym przekroju 
ścianki, baniastym brzuścu, którego załom umiesz-
czony jest około w 2/3 wysokości naczynia. Krawędź 
wylewu jest bardzo mocno poszerzona w stosunku 
do grubości ścianki i uformowana płasko w linii 
nieznacznie nachylonej do wnętrza naczynia. Gar-
nek zdobiony jest na większej części powierzchni 
dookolnymi żłobkami-bruzdami, natomiast w gór-
nej partii - na przejściu szyjki w brzusiec - dodatko-
wo półksiężycowatymi, głębokimi bruzdami wyko-
nanymi rylcem (ryc. 33: 4). 
 Wielkość garnków można określić ogólnie jako 
średnią - wartości średnic wylewów mieszczą się 
w granicach 11-20 cm. Najliczniej reprezentowane 
są garnki o średnicy wynoszącej 16 cm (7 egz.) oraz 
14 cm (3 egz.; wykres 4). 
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 Wartości średnic dwóch wylewów dzbanów wy-
nosiły 12 i 14 cm, natomiast misy dużych rozmia-
rów – 33 cm, trójnóżka – 18 cm, a talerza – 30 cm. 
 Na podstawie 14 przykładów, dla których możli-
we było wykonanie pomiarów, wielkość den uznać 
można jako średnią – niemal wszystkie wartości 
średnic mieszczą się w granicach 8-14 cm. Od po-
wyższych odbiega jedno z den, o średnicy 20 cm, 
stanowiące z pewnością podstawę misy dużych roz-
miarów – makutry (wykres 5). 
 Polewę odnotowano na 28 ułamkach, co stanowi 
12,5% zbioru ceramiki ceglastej. W pięciu przypad-
kach wystąpiła ona dwustronnie, natomiast w 3 – 
położona była na warstwie pobiałki. Na powierzch-
ni zewnętrznej odnotowano ją 16 razy, natomiast 
na wewnętrznej – 17. Najczęściej stosowano szkli-
wa barwy jasnobrązowej (6 razy w na powierzch-
ni zewnętrznej i 15 razy na powierzchni wewnętrz-
nej) oraz ciemnobrązowej (4 na zewnętrz, 1 od we-
wnątrz). Ponadto odnotowano występowanie szkliw 
barwy: jasnozielonej (2x), ciemnozielonej (1x) oraz 
oliwkowej (2x). Na powierzchni zewnętrznej dwóch 
ułamków wystąpiło szkliwo bezbarwne. Powierzch-
nie ścianek naczyń pokrywane były niekiedy pobiał-
ką – sześciokrotnie na zewnątrz oraz jednostkowo 
od wewnątrz. Powierzchnia wewnętrzna ścianki na 
ułamku wylewu talerza, zapewne o nowożytnej me-
tryce (może z wcześniejszych stadiów nowożytności), 
pokryta jest stosunkowo grubą warstwą pobiały, po-
wleczona dodatkowo bezbarwnym szkliwem. Upo-
wszechnienie się ceramiki szkliwionej związane jest 
z okresem nowożytnym, choć zapewne pierwsze na-
czynia polewane pojawić się mogły w Ptaszkowie już 
w średniowieczu. 
 Ornament stwierdzono w przypadku 55 frag-
mentów, co stanowi 24,55% ogółu ceramiki cegla-
stej. Jest to wielkość bardzo zbliżona do tej, która 
odnosi się do ceramiki stalowoszarej (23,31%). Naj-
liczniejszy zbiór stanowi motyw dookolnych żłob-
ków-bruzd oraz linii rytych (ogólnie 45 jednostek – 
ok. 82% ułamków ze zdobieniem). Naczynie o peł-
nej rekonstrukcji formy było zdobione żłobkami 
w kombinacji z umieszczonymi powyżej półksięży-
cowatymi bruzdami (ryc. 33: 4). Na jednym z ułam-
ków brzuśca wystąpił pojedynczy dołek wykonany 
palcem. Podobne wgłębienia znajdują się również 
na krawędziach wylewów trzech garnków (ryc. 30: 
2; 31: 18). Zwieńczenie jednej z mis zdobione jest 

motywem w formie dołka palcowego umieszczo-
nym od strony zewnętrznej oraz szerokim pasmem 
zwielokrotnionej rytej linii falistej, pokrywającym 
całą szerokość krawędzi (ryc. 31: 1). Zestawienie mo-
tywów zdobniczych dopełniają poziome pasy wyko-
nane pobiałką w dwóch przypadkach oraz czerwoną 
farbą – w jednym. Na jednym z ułamków nieokre-
ślony ornament wykonany pobiałką współwystępo-
wał z dookolną linią rytą. 

Pozostałe kategorie ceramiki 
 Ceramika: brunatna, kremowa, stalowo-kremo-
wa, stalowo-ceglasta oraz półmajolika, stanowią 
łącznie około 16,5% ogółu pozyskanego w trakcie 
badań. W kompozycji masy garncarskiej wytwory 
te nawiązują w dużej mierze do ceramiki stalowo-
szarej i ceglastej omówionych powyżej. 
 Ceramika brunatna reprezentowana jest przez 
ułamki: 8 wylewów, 21 brzuśców i 4 den (tabela 2). 
Masy garncarskie schudzone były głównie pia-
skiem, w nieco mniejszym zakresie domieszką py-
lastą (19 fragm.), w kilku przypadkach (5 fragm.) 
tłuczniem oraz jednostkowo marglem. Granulat 
elementu schudzającego w niemal wszystkich przy-
padkach był mały (do 0,5 mm) i sporadycznie śred-
ni (0,5-1 mm). Na trzech spośród 4 ułamków den, 
widoczne są ślady odcinania od tarczy koła. W jed-
nym przypadku identyfikacja śladów sposobu mo-
cowania do tarczy koła, była niemożliwa. Wszyst-
kie ułamki wylewów pochodzą od garnków śred-
nich rozmiarów, o średnicach wylotów mieszczą-
cych się w przedziale: 12-18 cm (ryc. 28: 13, 18; 29: 7, 
10, 16, 23; 31: 7, 9). Na 11 ułamkach znajduje się or-
nament, przeważnie w formie dookolnych żłobków-
bruzd bądź linii rytych (9 fragm.), w jednym przy-
padku jest to dołek palcowy umieszczony na krawę-
dzi wylewu (ryc. 29: 23), w jednym – wyświecane 
pionowe pasmo umieszczone na brzuścu. Na trzech 
ułamkach odnotowano polewę, wyłącznie barwy 
brązowej – dwukrotnie na powierzchni wewnętrz-
nej (w tym raz przy krawędzi wylewu) i jednorazo-
wo na zewnątrz.
 W przypadku ceramiki kremowej pozyska-
no łącznie 26 fragmentów: 5 wylewów, 20 brzuś-
ców oraz 1 dna. W całym zbiorze odnotowano uży-
cie piasku jako domieszki schudzającej. Masy garn-
carskie schudzone były ponadto domieszką pyla-
stą (10 fragm.) oraz w znacznym stopniu – tłucz-
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Wykres 4. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Badania z 2011 roku. Zestawienie wartości średnic wylewów garnków ceglastych

Wykres 5. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Badania z 2011 roku. Zestawienie wartości średnic den naczyń ceglastych
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niem (9 fragm.). Granulat domieszki określić moż-
na jako drobny (do 0,5 mm) oraz średni (0,5-1 mm) 
i jednostkowo – jako gruby (1-2 mm). Analizowa-
na ceramika wykonana została raczej z glin żelazi-
stych, poza jednym ułamkiem (ze strefy brzuśca), 
wydobytym z wypełniska obiektu 7, pochodzącym 
od naczynia uformowanego z gliny kaolinowej, nie-
wątpliwie o proweniencji spoza terenu Wielkopol-
ski15. Na powierzchni zewnętrznej dna znajduje się 
podsypka piasku. Wszystkie wylewy stanowią czę-
ści garnków o średnicy wylotu 14 cm (czterokrotnie) 
i 16 cm (jednokrotnie; ryc. 29: 2, 13, 20; 31: 10; 33: 9). 
Na 11 ułamkach znajduje się ornament – poza jed-
nym przypadkiem, jest to motyw żłobków-bruzd, 
względnie linii rytych. Na jednym z ułamków brzu-
śca znajduje się dookolny żłobek w kombinacji z fa-
listą linią rytą. Warto podkreślić, że cały zbiór został 
zaliczony do grupy ceramiki o zdecydowanej prze-
wadze cech średniowiecznych, co znajduje np. odbi-
cie w dość dużym udziale mas schudzonych tłucz-
niem oraz brak przykładów użycia polewy. Ponad-
to wylewy pod względem formy nawiązują wyraź-
nie do okazów stalowoszarych oraz ceglastych o śre-
dniowiecznej metryce. 
 Ceramika określona jako stalowo-kremowa li-
czy ogółem 42 jednostki, wśród których znajdują 
się ułamki 4 wylewów, 34 brzuśców i 4 den. Niemal 
w całym zbiorze (poza jednym ułamkiem) zaobser-
wowano użycie piasku jako domieszki schudzającej 
masę garncarską. Duży udział (18 fragm.) ma rów-
nież ceramika schudzona domieszką pylastą oraz 
tłuczniem (czwarta część zbioru). Jednostkowo re-
prezentowany jest nawet żwir. Przeważała liczebnie 
ceramika z domieszką drobnoziarnistą (27 fragm.), 
choć udział fragmentów z domieszką średnio- i gru-
boziarnistą (0,5-1 mm i 1-2 mm) uznać trzeba za 
wyraźny (odpowiednio: 8 i 6 fragm.). Jednostkowo 
stwierdzono występowanie domieszki żwiru o gra-
nulacie przekraczającym 2 mm. Bardzo duże zróż-
nicowanie analizowanego materiału dotyczy rów-
nież ilości elementu nieplastycznego w masie garn-
carskiej. Oprócz małej i średniej ilości, stwierdzo-
no duże oraz jednostkowo bardzo duże użycie do-
mieszki. Spośród czterech den, na dwóch odnoto-

15 Najczęściej przyjmuje się południowy kierunek napływu ta-
kich wyrobów (por. np. Kajzer 2005: 10-11), jednakże wystę-
pują one licznie na terenie ziemi lubuskiej oraz na Dolnym 
Śląsku (np. Dziedzic, Kałagate, Magda-Nawrocka 2004: 96 i 
n.; Francke, Lodowski 1991: 186 i n.; Rzeźnik, Trzciński 1994: 
312; Boguszewicz, Daszkiewicz 1999: 517 i n.).

wano podsypkę (piasku i tłucznia oraz popiołu), na-
tomiast na dwóch – ślady odcinania. Grubość ścia-
nek naczyń była dość zróżnicowana, przy zbliżo-
nym udziale naczyń cienko-, średnio- i grubościen-
nych. Wszystkie wylewy stanowią części garnków o 
średnicy wylotów wynoszących: 14 cm (dwukrot-
nie), 16 oraz 18 cm (ryc. 29: 12; 31: 2; 32: 6). Warto za-
znaczyć, że formą nawiązują one zdecydowanie do 
okazów o późnośredniowiecznej metryce (por. wy-
twory stalowoszare, ceglaste oraz kremowe). Orna-
ment ogranicza się do dookolnych żłobków-bruzd 
(11 fragm.) oraz jednorazowo do szerokich, głębo-
kich linii rytych. Na dwóch ułamkach znajduje się 
polewa – w jednym przypadku na powierzchni ze-
wnętrznej (polewa bezbarwna), w drugim – na po-
wierzchni wewnętrznej (polewa brązowa). Ślady 
dwustronnie położonej angoby-pobiałki odnotowa-
no na jednym z brzuśców.
 Ceramika stalowo-ceglasta stanowi niewielki 
zbiór liczący ogółem 17 jednostek. Są to fragmen-
ty 2 wylewów oraz 15 brzuśców. Masa garncarska 
schudzona jest głównie piaskiem, sporadycznie do-
mieszką pylastą oraz tłuczniem o granulacie nie-
przekraczającym 1 mm, użytych głównie w małej 
i średniej, rzadziej dużej ilości. Obydwa wylewy to 
części garnków nawiązujące formą do okazów śre-
dniowiecznych wcześniej omówionych (ryc. 30: 6). 
Rekonstruowana wartość średnicy wylotu jednego 
z nich wynosi 14 cm. Ornament stanowią dookolne 
żłobki-bruzdy (8 fragm.) oraz poziome pasy wyko-
nane pobiałką (w jednym przypadku). Na jednym 
z brzuśców znajduje się kropla ciemnobrunatnej 
polewy.
 Z odcinka IV wykopu głównego pochodzi uła-
mek brzuśca talerza półmajolikowego, wykonanego 
z gliny żelazistej, którego czerep wypalony został na 
kolor ceglasty. W masie garncarskiej stwierdzono 
użycie piasku oraz domieszki pylastej. Jest to przy-
kład ceramiki półmajolikowej o późnonowożytnych 
cechach, zdobionej bliżej nieokreślonym motywem 
barwnym, wykonanym białą (pobiałką) oraz zielo-
ną (zieleń miedziowa – tlenek miedzi), rozmytą far-
bą, na jasnobrązowym tle (na temat ceramiki pół-
majolikowej por.: Stephan 1987; Szetela-Zauchowa 
1994: 45-72; Kałagate, Kościukiewicz 2004; Pawlak 
2007: 150-159). 
 Zapewne głównym miejscem, w którym miesz-
kańcy Ptaszkowa mogli zaopatrywać się w wyroby 
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garncarskie, był Grodzisk Wielkopolski – ośrodek 
miejski o dużym znaczeniu lokalnym, co poświad-
cza informacja o zobowiązaniu miasta w 1458 roku 
do wystawienia 12 pieszych zbrojnych na wyprawę 
malborską (Słownik 2010: 683). Odległość dzieląca 
Ptaszkowo od placu rynkowego w Grodzisku wy-
nosi w linii prostej 5 km. Część asortymentu naczyń, 
głównie o cechach tradycyjnych, mogła być wytwa-
rzana na miejscu, bądź w najbliższej okolicy przez 
garncarzy wiejskich (Kruppé 1981: 120 i n.). 

Źródła pozaceramiczne
 Oprócz ceramiki pozyskano zbiór innych kate-
gorii źródeł, liczący 182 jednostki (tabela 7). Najlicz-
niej reprezentowana jest polepa w liczbie 133 bryłek. 
Aż 95 bryłek pochodzi z chaty – ob. 1916. We wszyst-
kich przypadkach mamy zapewne do czynienia 
z tzw. polepą konstrukcyjną, pochodzącą z wypeł-
nienia ścian budynków (ryc. 34: 4). Gliną wylepiano 
ściany domostw w celach izolacyjnych. Zachowała 
się ona w postaci wypalonej, stąd można stwierdzić, 
że w celu jej schudzenia dodawano piasku i przede 
wszystkim dużych ilości domieszki organicznej 
(rozdrobniona słoma lub trawa, bądź nawóz zwie-
rzęcy – Moszyński 1929: 492). Na części bryłek od-
notowano opracowanie jednej powierzchni na pła-
sko (ryc. 34: 4), co świadczy o tym, że mamy do czy-
nienia z fragmentem lica w ten sposób wylepionej 
ściany. O tym, że jest to polepa stanowiącą pozosta-
łość glinianego budulca ścian, świadczyć może bar-
wa wypału – kremowa bądź ceglasta po stronie ze-
wnętrznej (często płaskiej) oraz szara lub czarna od 
strony wewnętrznej. Jest to efekt dostępu powietrza 
od zewnątrz w trakcie pożaru – stąd wypał utlenia-
jący (kremowy/jasnobrunatny bądź ceglasty), przy 
równoczesnym wyżarzeniu się gliny przylegającej 
bezpośrednio do belek, a więc w miejscu w którym 
dostęp tlenu był ograniczony – stąd wypał reduk-
cyjny (czarny bądź szary). Na kilku bryłkach pole-
py wydobytych z wypełniska chaty (ob. 19), widocz-
ne są półkoliste bądź płaskie negatywy belek. Z wy-
kopu stanowiącego łącznik między przyłączami 4 
i 5, a więc z bezpośredniego sąsiedztwa wymienio-
nej chaty, dysponujemy przykładem negatywu bel-
ki o średnicy około 9 cm, odwzorowanego w bryłce 
polepy. Wśród polepy pochodzącej z wykopu pod 

16 Pozyskiwano głównie bryłki większych rozmiarów cechujące 
się odpowiednią trwałością struktury. 

przyłącze 3, będących być może destruktem ścian 
budynku (ob. 12), odnotowano niewielki fragment 
z odciskiem belki opracowanej płasko.
 Z przedmiotów metalowych na uwagę zasługu-
je moneta miedziana - szeląg litewski Jana Kazimie-
rza Wazy z 1666 r. (Frąckowiak 2011), pochodząca 
ze ściany wykopu głównego w odcinku III, z war-
stwy 13 (ryc. 17: 1). Z rumowiska chaty 19 wydoby-
to bardzo silnie przepalone i znacznie skorodowane 
dwa przedmioty żelazne. Był to hak znacznych roz-
miarów, o całkowitej długości 22,3 cm, średnicy ko-
listej w przekroju, zagiętej części 2,5-3 cm oraz dłu-
gości 7 cm, służący do mocowania drzwi (ryc. 30: 3). 
Z tego samego obiektu wydobyto połówkę podko-
wy o maksymalnej szerokości ramy 4,6 cm, grubo-
ści około 1 cm oraz długości 14,4 cm. Mimo bardzo 
silnego zniszczenia podkowy przyjąć można, że re-
prezentuje ona typ o opływowym kształcie ramion, 
o owalnym prześwicie ramy, z zaznaczoną bruzdą 
oraz z zaczepami typu F wg J. Kaźmierczyka i z wy-
odrębnioną piętką (ryc. 30: 1). Cechy te pozwala- 
ją zaliczyć omawiany okaz do typu VI/4 w klasy-
fikacji zaproponowanej przez wymienionego ba-
dacza (Kaźmierczyk 1978: 97-103, 144, ryc. 41), po-
wszechnie uznanej i stosowanej dla materiałów z te-
renów Europy Środkowej. W podkowie z Ptaszko-
wa brak jest otworów do mocowania podkowiaków, 
co wynika z faktu, że mamy do czynienia z wytwo-
rem niedokończonym (por. na ten temat Kaźmier-
czyk 1978: 133 i n. oraz ryc. 37; Świątkiewicz 2010: 
55). Z badań wymienionego autora typologii wyni-
ka, że podkowy tego typu występują głównie w ze-
społach datowanych na XIV i XV w., przeważnie do 
połowy XV w. i znane są z terenu Śląska od 2. po-
łowy XIII w. (Kaźmierczyk 1978: 103). Fragmenty 
4 podków typu VI/4 znaleziono w jednej z jam od-
krytych na ul. Szewskiej we Wrocławiu datowanej 
na okres od 2. połowy XIII do 1. połowy XIV w. Nie 
wyklucza się jednak, z uwagi na rozwiniętą formę 
wspomnianych podków, że jest to depozyt później-
szy, łączony dopiero z XV w. (Jastriemska, Jawor-
ski 2010: 201-202; ryc. 133:60-63). Podkowy o analo-
gicznej formie, łączone prawdopodobnie w większo-
ści z późnym średniowieczem (XIV i XV w.), znane 
są z badań w Gliwicach (Wachowski 2012: ryc. a-c, 
e-f). Znaczny zbiór podków tego typu (13 egz.), da-
towanych ogólnie na XIV i XV w. pochodzi z Ma-
łopolski, z zamku w Czchowie, pow. brzeski (Szpu-
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nar, Glinianowicz 2006: 170-171; tabl. 14: c-e, h; 15: 
a-c; 16: b, d-g). Były one popularne w XIV i XV w. 
np. na terenie Czech (Žákovský 2011: 501; ryc. 7: 
a, c-d). Podkowy o analogicznych formach, dato-
wane na 2. połowę XIV w., znane są również z sie-
dziby rycerskiej w Siedlątkowie, w pow. poddębic-
kim, w centralnej Polsce (Kamińska 1968: tabl. XIV: 
1-2). Z terenu Wielkopolski 3 fragmenty podków 
tego typu i odmiany pochodzą na przykład z Jaro-
cina, z siedziby Zarembów funkcjonującej od poło-
wy XIII do końca XIV w. (Grygiel 1994: 35; ryc. 20: 
3-5). Analogiczna podkowa znana jest z Poznania 
z badań w katedrze poznańskiej, z nawarstwień da-
towanych na 2. połowę XIV w. (Przewoźna 1959: 
tabl. VII: 2), a ponadto z badań na Placu Katedral-
nym (tu o nieokreślonym datowaniu: Hensel, Nie-
siołowska, Żak 1959: tabl. X: 5) oraz ze stanowiska 
Ostrów Tumski 17, z warstwy datowanej na 1. poło-
wę XVI w. (Malinowska 1961: 76; ryc. 55: 2). O wy-
stępowaniu podków o analogicznej formie w okre-
sie nowożytnym, co dobitnie potwierdza datowanie 
nawarstwień je zawierających, świadczą przykłady 
znane między innymi z Międzyrzecza (Łaszkiewicz, 
Michalak 2007: 144; tab. II oraz np. ryc. 19: 3; 24: 8). 
Ich występowanie na terenie ziemi lubuskiej, przy-
najmniej w późnym średniowieczu, potwierdzają 
również inne badania (Magda-Nawrocka 1998: 186; 
tabl. II: 10). Pojedynczy gwóźdź żelazny, o grania-
stym przekroju (0,6 x 0,6 cm) i zachowanej długo-
ści 3,8 cm oraz bez wyodrębnionej główki, pochodzi 
z wypełniska innej z chat – ob. 7 (ryc. 28: 17). Z in-
nych przedmiotów wymienić można: 1 podkówkę 
żelazną17 z odcinka III wykopu głównego (ryc. 33: 
10), 2 okucia budowlane z odcinka II (ryc. 33: 2-3), 
4 bliżej nieokreślone przedmioty żelazne - po jed-
nym z obiektów 7 i 12 oraz 2 z wykopu pod przyłą-
cze 5 oraz z wykopu głównego, w odcinku II (ryc. 
28: 7; 29: 18, 27; 32: 13). Podkówka żelazna reprezen-
tuje typ II z trzema kolcami służącymi do mocowa-
nia w podeszwie bądź w obcasie oraz o prostokąt-
nej w przekroju ramie. Podkówki takie były w uży-
ciu od przełomu XVI i XVII w. do pierwszych dzie-
sięcioleci XVIII w. (Cymbalak 2006: 273 i n.). Z od-
cinka I wykopu głównego pochodzi łyżwa kościana 

17 Niekiedy ten typ ukuć obuwia określany był przez badaczy 
jako raki. Stanowiły one przede wszystkim rodzaj zabezpie-
czenia podeszwy przed nadmiernym ścieraniem w wyni-
ku kontaktu z podłożem i koślawieniem (Kowalczyk 1997: 
89-90; Cymbalak 2006: 274). 

o zachowanej długości 19,1 cm (ryc. 32: 11). Z obiek-
tu 7 oraz z wykopów pod przyłącza 7 i 10 pozyska-
no łącznie 5 ułamków kafli. W pierwszym przypad-
ku jest to ułamek zapewne kafla płytowego, wyko-
nanego z masy kaolinowej. W wypełnisku chaty 
znalazł się on wtórnie, gdyż łączyć go można ogól-
nie z okresem XIX-XX w. W pozostałych przypad-
kach to ułamki 3 brzegów oraz 1 ścianki kafli naczy-
niowych. Na dwóch, pochodzących z partii brzego-
wej, znajduje się pobiałka, którą pokryto całe po-
wierzchnie zewnętrzne (ryc. 31: 12-13).
 W trakcie prac archeologicznych pozyskano 
3 noże żelazne. Jeden pochodzi z warstwy 6 znaj-
dującej się w stropie zasypiska rowu-cieku (ob. 3), 
odsłoniętego we fragmencie w wykopie głównym 
(odcinek I). Jest to okaz o całkowitej, zachowanej 
długości 11,3 cm, długości ostrza 9,7 cm, szeroko-
ści 1,3 cm i grubości ostrza – maksymalnie 0,3 cm. 
Zachował się niewielki fragment (o długości ok. 
1,5 cm) dwustronnie ścienionego trzpienia służące-
go do zamocowania w oprawie, bądź przewężenia 
między ostrzem a płytką rękojeści (ryc. 32: 14). Dru-
gi egzemplarz pochodzi z wykopu pod przyłącze 10. 
Zachowała się jedynie rękojeść w formie żelaznej 
sztabki o długości 10,3 cm, szerokości 2,2 cm i gru-
bości maksymalnie 0,45 cm. W rękojeści znajdują 
się równomiernie rozmieszczone 4 otwory o śred-
nicy 0,4-0,5 cm, w których pierwotnie były osadzo-
ne nity (ryc. 31:17). Taka forma rękojeści pojawia się 
w późnym średniowieczu i jest dość często spotyka-
na w materiałach z tego czasu oraz z okresu wcze-
snonowożytnego (Grygiel 2000: ryc. 115-117; Micha-
lik 2007: ryc. 3-9; Stępnik 2007: tabl. 38: 7; 39: 1; 45: 
2, 13, 15; Świętosławski 2013: 132; tabl. LX) i w nieco 
zmodyfikowanej postaci występuje również później 
(Konczewska, Konczewski 2004: 96-97; ryc. 17-26; 
Wrzesiński 2005: 298; tabl. XVI-XVIII). Ostatni nóż 
pochodzi z cmentarzyska – z grobu 1 (ob. 4), w któ-
rym znajdował się przy głowie pochowanego dziec-
ka. Silna korozja utrudnia podanie jego pierwot-
nych wymiarów, tym bardziej, że przeprowadzona 
konserwacja przyczyniła się do ujawnienia bardzo 
dużych ubytków w strukturze surowca, z którego go 
wykonano. Z poczynionych obserwacji wynika, że 
całkowita zachowana długość noża wynosiła przed 
konserwacją ok. 11 cm. Długość ostrza wynosiła 
około 7-7,5 cm, natomiast maksymalna szerokość – 
ok. 2,5-2,8 cm, zaś największa grubość – 0,6-0,7 cm. 
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Tabela 7. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Zestawienie materiału pozaceramicznego pozyska- 
nego w trakcie badań archeologicznych w 2011 roku
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Przyłącze 2 - - - - - - - - - - 2 - 7 - - -

Obiekt 7 - - - - 1 - - 1 2 - 7 - - 1 1 -

Przyłącze 3 - - - - - - - - - - 1 - 14 - - -

Obiekt 12 - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 - - -

Przyłącze 4 - - - - - - - - - - - - - - - 1

Obiekt 19 - - - - - 1 1 - - - - - 95 - - -

Przyłącze 5 - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Łącznik 4-5 - - - - - - - - 2 2 - - 4 - - -

Obiekt 22
(grób 10) - - - - - - - - - - - - - - 2 -

Przyłącze 7 - - - - - - - - - - - - - 3 1 -

Obiekt 32 
(grób 17) - - - - - - - - - - - - - - 2 -

Przyłącze 10 - 1 - - - - - - - - - - 6 1 - -

Odcinek I - - - - - - - - 1 - 2 1 - - - -

Obiekt 3 - - - - - - - - - - - - 5 - - -

Obiekt 4
(grób 1) - 1 - - - - - - - - - - - - - -

Warstwa 6 - 1 - - - - - - - - - - - - - -

Odcinek II - - - 2 - - - 1 - - - - - - - -

Obiekt 10 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - -

Odcinek III 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -

Łącznie 1 3 1 2 1 1 1 4 6 2 14 1 133 5 6 1
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Długość dwustronnie wyodrębnionego trzpienia 
wynosiła około 3,5-4 cm (ryc. 14: 3-4). 
 Poza wymienionym, tzw. materiałem ruchomym, 
z wykopów oraz z wypełnisk obiektów pochodzi 
zbiór: 6 żużli żelaznych (ryc. 34: 5-6), 2 żużli szkla-
nych, 45 kości zwierzęcych, 6 krzemieni oraz 1 ka-
mień. Analiza archeozoologiczna wykonana przez 
Martę Osypińską (2014) wykazała szczątki owcy, 
owcy/kozy, świni oraz bydła (tabela 8).

Charakterystyka i datowanie cmentarzyska
 W trakcie badań wydzielono 19 jam grobowych 
oznaczonych numerami od 1 do 19. W wyniku wy-
konanej analizy antropologicznej, w dwóch gro-
bach – 9 i 11, zidentyfikowano szczątki pochodzące 
od dwóch osobników18. Z czterech jam grobowych – 
2, 15, 18 i 19, nie pozyskano materiału antropologicz-
nego, co związane jest z ograniczonym charakterem 
naszych badań, prowadzonych wyłącznie w wyko-
pach związanych z inwestycją (por. tabela 9). Jedy-
nie grób 10 (ob. 22) zdołano całkowicie odsłonić, za-
dokumentować i wyeksplorować, pozostałe rejestro-
wane były w obrębie wykopów cząstkowo, co unie-
możliwia ich pełną charakterystykę. Tak więc, z jam 
grobowych pozyskano szczątki kostne pochodzące 
łącznie od 21 osobników (por. zestawienie w tabe-
li 9). Oprócz grobów odkrytych w wykopach insta-
lacyjnych, pozyskano znaczne ilości materiału an-
tropologicznego występującego luźno. W tym dru-
gim zbiorze wydzielono szczątki kostne pochodzące 
od 10 osobników19. Z reguły były to pojedyncze ko-
ści, za wyjątkiem licznego materiału antropologicz-
nego pozyskanego ze strefy znajdującej się około 
7 metrów na zachód od grobu 1 (ob. 4)20 oraz z jego 
sąsiedztwa. Wydzielono tam szczątki pochodzące 
od dwóch osobników (poza materiałem, który po-
wiązano z grobem 1): 1) prawdopodobnie mężczy-
zny, zmarłego w wieku dorosłym, bliżej nieokreślo-

18 W grobie 9 uznano pochówek osobnika dorosłego za główny, 
natomiast pojedynczą kość dziecka (grób 9a) jako element 
zapewne wtórny. W grobie 11, odkryte szczątki dwóch no-
worodków traktowane są jako równoczasowe, co znajduje 
odzwierciedlenie w numeracji – 11a i 11b. 

19 Uściślając, była to liczba 13 osobników, jednakże w przypad-
ku szczątków dziecka zmarłego w wieku 9-10 lat, uznano, że 
stanowią one brakującą część szkieletu odkrytego w grobu 
1 (ob. 4), a ponadto w przypadku części materiału uznano, 
że łączyć go można z grobem 3 (ob. 6). Podobnie też dwa 
inne zbiory kości udało się zredukować do jednego osobnika 
(patrz nr 24 w zestawieniu w tabeli 8). 

20 Życzliwa informacja udzielona nam przez pracowników Eco-
budu, w momencie przekazania kości. 

nym oraz 2) kobiety zmarłej w wieku 20-25 lat (por. 
pozycje 24-25 zawarte w tabeli 9)21. Co dość istotne, 
w materiale tym na czaszce (w okolicach wyrostków 
sutkowatych) kobiety, zmarłej w wieku 20-25 lat, 
widoczne są bardzo wyraźne zazieleniania świad-
czące o kontakcie z miedzią bądź brązem (ryc. 15). 
Element ten stanowi bardzo ważną przesłankę po-
zwalająca domyślać się, że kobieta pochowana była 
z ozdobami miedzianym/brązowymi przytwierdzo-
nymi zapewne do opaski wykonanej zwykle z tkani-
ny, znajdującej się na głowie. Nasuwa to jednoznacz-
ne skojarzenie z kabłączkami skroniowymi – bardzo 
typowym rodzajem ozdób noszonych przez kobie-
ty na terenie Słowiańszczyzny między X a końcem 
XIII, względnie początkiem XIV w. (Kóčka-Krenz 
1993: 42 i n.). Oprócz kilku innych elementów doty-
czących ogólnie cech obrządku pogrzebowego, ma 
to bardzo istotne znaczenie w datowaniu cmenta-
rzyska (por. niżej). Trudno stwierdzić, czy widocz-
ne na owej czaszce zazielenienia pochodzą od poje-
dynczych ozdób (np. większych rozmiarów) umiesz-
czonych z obu stron czaszki, czy też stanowią świa-
dectwo występowania większej liczby przedmiotów 
(o mniejszych rozmiarach). Wydaje się jednak, na 
podstawie spostrzeżeń poczynionych na terenie in-
nych cmentarzysk, że mamy w tym przypadku do 
czynienia ze śladami pozostawionymi przez ozdo-
by o większych rozmiarach (średnicach). W anali-
zowanym materiale antropologicznym (całościo-
we zestawienie – por. tabela 9) reprezentującym 31 
osobników, płeć zdołano ustalić dość pewnie tylko 
w pięciu przypadkach (groby: 7, 10 i 12 oraz materiał 
luźny – nr 25 i 26 w zestawieniu w tabeli 9). Czte-
rokrotnie były to szczątki kobiet, zmarłych w wieku 
dorosłym bliżej nieokreślonym (w trzech przypad-
kach) oraz w wieku 20-25 lat (materiał luźny – nr 25 
w zestawieniu), jednostkowo – mężczyzny zmar-
łego w wieku 40-50 lat (grób 10). W pięciu innych 
przypadkach płeć zdołano określić z pewnym praw-
dopodobieństwem – trzykrotnie żeńską (grób 6 i 14 
oraz materiał luźny – nr 30 w zestawieniu) i dwu-
krotnie męską (grób 16 oraz szczątki nr 24 w ze-
stawieniu materiału antropologicznego w tabeli 9). 
Nieco większym zasobem informacji dysponuje-

21 Warto podkreślić, że na materiały te natrafiono w trakcie 
prac związanych z instalowaniem kanalizacji, po czym po-
wiadomiono nas o tym fakcie, co w porozumieniu ze służba-
mi konserwatorskimi, zadecydowało o objęciu nadzorem in-
westycji w rejonie występowania grobów. 
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Tabela 8. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie stan. 1. Zestawienie kości zwierzęcych pozyskanych 
w trakcie badań w 2011 roku

Nr inw. Gatunek Anatomia Tafonomia

Pt/12/2011/M ; ob. 7 Owca fragm. k. promieniowej Zwęglona
Pt/27/2011/M; ob. 10 Świnia fragm. k. ramiennej

Pt/08/2011/M; warstwa średnio-
wieczna

Świnia fragm. łopatki
2 fragm. k. ramiennej

Owca/ koza fragm. k. ramiennej
Nieokreślone 1 fragm.

Pt/15/2011/M; profil E Świnia ząb C
1 fragm. k. promieniowej Samiec

Pt/06/2011/W; warstwa średnio-
wieczna Bydło fragm. k. śródstopia

Bp-39,07; SD-22,72 Ogryzana przez psy

Pt/41/2011/M Bydło 1 fragm. k. udowej
Pt/03/2011/M; warstwa 32 (śre-
dniowiecze) Świnia ząb C

1 fragm. k. ramiennej Samiec

Pt/44/2011/M; ob. 12 Świnia 1 fragm. k. piszczelowej
Pt/02/2011/W
Wykop główny - odcinek I Bydło k. śródstopia

Bp-42,44; SD-20,98
Pt/05/2011/P; grób 15 (ob. 30) Nieokreślone 30 fragm. k. długich Przepalone w wysokiej temperaturze

Z najdawniejszych dziejów Ptaszkowa – wczesnośredniowieczne cmentarzysko i średniowieczna wieś...

my, jeżeli chodzi o wiek zmarłych. W 15 przypad-
kach były to osoby zmarłe ogólnie w wieku doro-
słym, bez dokładniejszych ustaleń, w 4 innych przy-
padkach były to osoby dorosłe – mężczyzna w wie-
ku 40-50 lat (grób 10), prawdopodobnie mężczyzna 
w wieku 50-60 lat (grób 16) oraz kobieta w wieku 
20-25 lat (materiał luźny – nr 25 w zestawieniu w ta-
beli 9) i prawdopodobnie kobieta w wieku 35-45 
lat (materiał luźny – nr 30 w zestawieniu). Szczątki 
dzieci odnotowano w pięciu przypadkach – w gro-
bach: 1, 9a, 11a, 11b oraz 13. Aż trzykrotnie (groby 
11a, 11b i 13) mamy do czynienia z grobami nowo-
rodków (w dwóch pierwszych - nawet płodów/no-
worodków). Co ciekawe, szczątki dwóch płodów/
noworodków znajdowały się w jednej jamie gro-
bowej, stąd wypływa wniosek, że możemy tu mieć 
do czynienia z grobem zmarłych prawdopodobnie 
przy porodzie bliźniąt22. W grobie 9a złożono dziec-
ko zmarłe w wieku 1-1,5 roku, natomiast w grobie 1 – 
dziecko zmarłe w wieku 9-10 lat.
 Jamy grobowe rejestrowane były na różnej głębo-
kości: zaledwie od około 0,35 m, głównie w strefie 
zachodniej występowania pochówków, na terenie 
wyżej położonym, do około 1 m w strefie wschod-

22 Według dra Artura Rewekanta, autora analizy antropologicz-
nej, mogą to być szczątki płodów, które zmarły na skutek po-
ronienia. 

niej – bliżej nieistniejącego dziś cieku stanowiące-
go zapewne we wczesnym średniowieczu bardzo 
ważny czynnik będący naturalną granicą zasięgu 
nekropoli. Niewykluczone, że ciek ten rozgraniczał 
też strefę zajętą przez groby od osady, której relik-
tów należałoby się spodziewać w rejonie kościoła, 
w miejscu naturalnie eksponowanym. Zachowana 
głębokość jam była różna i wynosiła 0,3-0,78 m – 
najmniejsza była w przypadku grobu 1, natomiast 
największa w przypadku grobu 15. Dysponujemy 
jedynie trzema obiektami, w których można okre-
ślić wielkość wkopu grobowego. We wszystkich 
miał on kształt prostokątny, bądź zbliżony do pro-
stokątnego – dotyczy to również zapewne pozosta-
łych jam odkrytych jedynie we fragmencie. Naj-
większe rozmiary miała jama grobowa 10: jej mak-
symalna długość wynosiła 2,25 m, natomiast szero-
kość – 0,87 m. Wielkość dwóch pozostałych jam (11 
i 12), w obydwu przypadkach zawierających szcząt-
ki dzieci, wynosiła odpowiednio: 0,75-0,8 × 0,43 m 
i 0,63 × 0,37-0,4 m. Wypełnisko wkopów grobo-
wych składało się głównie z jasnobrunatnej próch-
nicy stanowiącej treść geologiczną ówczesnego hu-
musu (rejestrowano ją w wielu wykopach związa-
nych z inwestycją) oraz z szarego i jasnoszarego pia-
sku, a ponadto z pewnym udziałem żółtego piasku 
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calcowego. Po analizie usytuowania kości w obrębie 
jam grobowych stwierdzić można, że nie dysponu-
jemy żadnymi przesłankami pozwalającymi sądzić, 
że zmarli chowani byli inaczej niż głowami w kie-
runku zachodnim. Zapewne dominowało ułożenie 
zmarłych w pozycji wyprostowanej. Najlepszy przy-
kład w tym względzie stanowi odkryty w całości 
grób 10. Pochowany w nim mężczyzna ułożony zo-
stał na plecach, z rękoma wyciągniętymi wzdłuż tu-
łowia, przy czym lewa ugięta była w łokciu, a dłoń 
spoczywała na miednicy. Głowa spoczywała na le-
wym boku i częścią twarzową zwrócona była w kie-
runku północnym. W grobie 13 pochowany nowo-
rodek spoczywał na plecach z prawą ręką ułożoną 
wzdłuż korpusu, natomiast lewa była dość wyraź-
nie zgięta w łokciu, a dłoń ułożona była na brzuchu. 
Trudno stwierdzić czy lewa noga była pierwotnie 
zgięta w kolanie, czy jest to efekt procesów podepo-
zycyjnych.
 W dziesięciu grobach (1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 i 15), 
odnotowano relikty drewnianych konstrukcji grobo-
wych. W sześciu z nich (4, 7, 10, 12, 15 i być może 5) 
sądzić można, że możemy mieć do czynienia z kon-
strukcjami w formie skrzyni trumiennej. Najpełniej 
konstrukcja grobowa zachowana była w grobie 10: 
miała ona kształt prostokątnej skrzyni o długości 2,1 
m, szerokości 0,47-0,51 m i rekonstruowanej wyso-
kości ok. 0,25 m. W pozostałych przypadkach reje-
strowano jedynie relikty pojedynczych elementów 
obudowy drewnianej, co uniemożliwia określenie jej 
rodzaju i wielkości. W grobach 1 i 9 odsłonięto po-
zostałości tylko boków dłuższych, w grobie 3 – ślad 
być może belki stanowiącej zabezpieczenie jamy przy 
południowym – dłuższym jej boku, natomiast w gro-
bie 9 – destrukt boku dłuższego i dna. Pamiętać jed-
nak należy o dużym zniszczeniu niektórych grobów 
(np. 1 i 9) oraz o niedostatecznym stopniu rozpo-
znania, poza pojedynczymi przypadkami. W świetle 
obecnej wiedzy, dotyczącej sposobów zabezpieczania 
zmarłych w jamach grobowych, stwierdzić można, 
że pochówki w trumnach znane są już z najstarszych 
wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieleto-
wych z terenu Wielkopolski (Pawlak 1999: 121-133). 
Występowania tego rodzaju konstrukcji nie można 
więc wiązać wyłącznie z młodszymi etapami obrząd-
ku pogrzebowego we wczesnym średniowieczu (por. 
np. Miśkiewicz 1969: 263), zatem nie może on stano-
wić elementu pomocnego w ustaleniu dokładniej-

szej metryki cmentarzyska. Oczywiście, wcześniejsze 
upowszechnienie się skrzyni trumiennej jako rodza-
ju zabezpieczenia zmarłego miało miejsce najpierw 
na cmentarzyskach związanych z dużymi ośrodkami 
grodowymi.
 Datowanie grobów jest utrudnione. Zaledwie z 5 
jam grobowych pozyskano ruchomy materiał sta-
nowiący, w bardzo ograniczonym zakresie, element 
pomocny w określeniu wieku grobów i cmentarzy-
ska. Z grobu 10 pochodzi wprawdzie 5 ułamków ce-
ramiki, jednakże 4 to części naczyń pradziejowych 
(1 ułamek brzuśca naczynia z wczesnej epoki brą-
zu oraz ułamki 2 brzuśców i 1 dna naczyń kultury 
łużyckiej). Piąty ułamek to część brzuśca naczynia 
wczesnośredniowiecznego, całkowicie obtaczanego. 
Ceramika wykonana w tej technice znajdowana jest 
w Wielkopolsce, w zespołach datowanych po poło-
wie X w. Z wymienionego grobu pozyskano również 
dwa krzemienie, które łączyć należy ze starszym – 
pradziejowym osadnictwem. Nieprzydatne w dato-
waniu wydają się materiały pozyskane z trzech in-
nych grobów – 5, 7 i 17. Są to ułamki ceramiki pra-
dziejowej, związane z osadnictwem kultury łużyc-
kiej (2 fragm. z grobu 5 i 1 fragm. z grobu 7) oraz 
2 krzemienie (grób 17).
 Jedynym przedmiotem, stanowiącym bez wąt-
pienia element wyposażenia, jest nóż pochodzą-
cy z grobu 1 (patrz opis przedmiotu zamieszczo-
ny przy charakterystyce źródeł). Został on odkry-
ty z lewej strony głowy pochowanego dziecka. Miej-
sce zdeponowania przedmiotu w grobie oraz jego 
rodzaj to często spotykane elementy na cmentarzy-
skach wczesnośredniowiecznych (Miśkiewicz 1969: 
249; Zoll-Adamikowa 1971: 64 i n.; Wachowski 1975: 
38 i n.). Za element wyposażenia uznać trzeba rów-
nież skupisko przepalonych kości zwierzęcych od-
kryte w stropie jamy grobowej 15 (obiekt 30). Nie-
stety, obiekt ten nie został wyeksplorowany w ca-
łości, stąd jego funeralny charakter nie jest w peł-
ni poświadczony. Fakt ten jest niezmiernie ciekawy 
w kontekście hipotetycznego związku owych kości 
z obrządkiem, niezmiernie rzadko rejestrowanych – 
szczególnie w formie przepalonej – w jamach gro-
bowych z tego okresu. Mimo że grobowy charakter 
obiektu 30 nie został w pełni poświadczony, to wy-
daje się, że skupisko przepalonych kości zwierzę-
cych stanowi pod względem badawczym bardzo in-
trygujące zagadnienie.
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Tabela 9. Ptaszkowo, woj. wielkopolskie, stan. 1. Badania w 2011 roku. Zestawienie grobów oraz luź- 
nego materiału antropologicznego (płeć i wiek wg Rewekant 2011)

Lp. Nr grobu Nr inw. Wykop płeć wiek

1. 1 (ob. 4) Pt/02/2011/A odcinek I - dziecko (9-10 lat)

2. 2 (ob. 5) - odcinek I brak materiału kostnego

3. 3 (ob. 6) Pt/06/2011/A,
Pt/07/2011/A przyłącze 1 - dorosły

4. 4 (ob. 14) Pt/09/2011/A przyłącze 3 - dorosły

5. 5 (ob. 16) Pt/10/2011/A przyłącze 4 - dorosły

6. 6 (ob. 17) Pt/11/2011/A przyłącze 4 żeńska ? dorosły

7. 7 (ob. 18) Pt/12/2011/A przyłącze 4 żeńska dorosły

8. 8 (ob. 20) Pt/13/2011/A przyłącze 4 - dorosły

9. 9 (ob. 21) Pt/14/2011/A przyłącze 4 - dorosły

10 9a (ob. 21) Pt/14/2011/A przyłącze 4 - dziecko (1-1,5 roku)

11. 10 (ob. 22) Pt/18/2011/A łącznik 4-5 męska 40-50 lat

12. 11a (ob. 24) Pt/19/2011/A łącznik 4-5 - płód/noworodek

13. 11b (ob. 24) Pt/19/2011/A łącznik 4-5 - płód/noworodek

14. 12 (ob. 26) Pt/20/2011/A łącznik 4-5 żeńska dorosły

15. 13 (ob. 27) Pt/21/2011/A łącznik 4-5 - noworodek

16. 14 (ob. 29) Pt/24/2011/A przyłącze 5 żeńska ? dorosły

17. 15 (ob. 30) - przyłącze 8 brak materiału kostnego

18. 16 (ob. 31) Pt/25/2011/A przyłącze 8 męska ? 50-60 lat

19. 17 (ob. 32) Pt/26/2011/A przyłącze 9 - -

20. 18 (ob. 33) - przyłącze 9 brak materiału kostnego

21. 19 (ob. 34) - przyłącze 9 brak materiału kostnego

22. Luźno Pt/01/2011/A odcinek I
(ob. 3) - dorosły

23 Luźno Pt/02/2011/A odcinek I - -

24. Luźno Pt/04/2011/A,
Pt/05/2011/A odcinek I męska ? dorosły

25. Luźno Pt/05/2011/A odcinek I żeńska 20-25 lat

26. Luźno Pt/08/2011/A odcinek II żeńska dorosły

27. Luźno Pt/15/2011/A przyłącze 4 - -

28. Luźno Pt/16/2011/A przyłącze 4 - dorosły

29. Luźno Pt/17/2011/A przyłącze 4 - dorosły

30. Luźno Pt/22/2011/A łącznik 4-5 żeńska ? 35-45 lat

31. Luźno Pt/23/2011/A łącznik 4-5 - dorosły
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 Takie elementy jak: zachodnia orientacja gro-
bów (zmarli skierowani głowami na zachód), ułoże-
nie zmarłych na plecach, w pozycji wyprostowanej, 
dość powszechne występowanie drewnianych kon-
strukcji grobowych, w tym trumiennych oraz wy-
mienione wyżej skromne liczebnie źródła ruchome 
(nóż, fragment naczynia całkowicie obtaczanego) 
pozyskane z grobów, wskazują jedynie, że mamy do 
czynienia z cmentarzyskiem o metryce wczesnośre-
dniowiecznej. Przypuszczenia te zdaje się potwier-
dzać również domniemane występowanie kabłącz-
ków skroniowych przy głowie jednej z pochowanych 
kobiet. Nie bez znaczenia jest w tym ostatnim przy-
padku hipotetyczna wielkość owych ozdób, świad-
cząca o łączeniu metryki owego pochówka z młod-
szymi stadiami wczesnego średniowiecza. Inną 
przesłankę stanowi pozycja stratyfikacyjna pochów-
ków – w wielu przypadkach są one naruszone przez 
wkopy związane z zabudową wsi średniowiecznej, 
co jednoznacznie sytuuje cmentarzysko przed poło-
wą względnie końcem XIII w. Wyłącznie zachodnia 
orientacja grobów może skłaniać do przypuszczeń, 
że odkrytego fragmentu nekropoli nie należy raczej 
łączyć z wczesnymi stadiami obrządku szkieletowe-
go na naszych ziemiach we wczesnym średniowie-
czu. Dla cmentarzysk o starszej metryce (do poło-
wy XII w.) przyjmuje się zróżnicowaną orientację 
grobów – wschodnią oraz zachodnią oraz jednost-
kowo inne (na niektórych cmentarzyskach zależną 
od płci zmarłych: kobiety głowami na zachód, męż-
czyźni na wschód – por. np. Zoll-Adamikowa 1971: 
45; Kurasiński, Skóra 2012: 26-30). Niewielka przy-
datność w datowaniu cmentarzyska pojedynczych 
źródeł ruchomych wydobytych z grobów oraz wy-
stępowanie typowych cech obrządku pogrzebowego, 
zmuszają do zwrócenia większej uwagi na elementy 
o innym charakterze. 
 Duże znaczenie w datowaniu nekropoli ma in-
formacja pochodząca ze źródeł pisanych, dotyczą- 
ca podziału w 1298 roku diecezji poznańskiej, do- 
konanego przez biskupa poznańskiego Andrzeja Za-
rembę, na trzy archidiakonaty. Wśród parafii wcho- 
dzących w skład archidiakonatu mniejszego (zwa-
nego od 1360 roku „pszczewskim”) wymienione 
jest Ptaszkowo (Słownik 2010: 908-913). Wypływa 
z tego wniosek, że przynajmniej od końca XIII w. 
istniał w Ptaszkowie kościół. Jest to kapitalna wska-
zówka pozwalająca umieścić odkryte cmentarzysko 

przed powstaniem kościoła. Wskazuje na to charak-
terystyka odkrytych pochówków – stanowią one za-
pewne część tzw. cmentarzyska nieprzykościelnego. 
W młodszych stadiach wczesnego średniowiecza 
nakazywano chowanie zmarłych przy kościołach – 
na poświęconym terenie. Cmentarze lokowano 
więc przy obiektach kościelnych, zwykle na ograni-
czonej przestrzeni, zwykle z pochówkami występu-
jącymi w dużym nagromadzeniu, w kilku lub nawet 
kilkunastu warstwach Niewątpliwie z taką sytuacją 
nie mamy do czynienia w przypadku cmentarzyska 
ptaszkowskiego. Groby znajdują się w wyraźnym 
oddaleniu od kościoła oraz występują one w roz-
proszeniu, stąd nie mogą być traktowane w łączno-
ści z cmentarzem przykościelnym. Bez wątpienia 
należy wykluczyć równoczesne istnienie dwóch ne-
kropoli – jednej przy kościele oraz drugiej poza tere-
nem przylegającym bezpośrednio do świątyni. Było-
by to sprzeczne z wymogami ówczesnych nakazów 
kościelnych. Tak więc odkryte cmentarzysko nale-
ży łączyć z okresem poprzedzającym powstanie ko-
ścioła, co ma podstawowe znaczenie dla określenia 
górnej metryki obiektu. Co więcej, sądzić można, że 
budowa świątyni mogła się zbiegać w czasie z po-
wstaniem regularnej zabudowy wsi średniowiecz-
nej starszej fazy, co mogło nastąpić, moim zdaniem, 
już około połowy lub raczej w 3. ćwierci XIII w. Ta-
kie rozwiązanie nasuwa wstępna analiza materiałów 
ruchomych pozyskanych w trakcie badań przepro-
wadzonych w latach 1938 i 1957 na terenie należą-
cym do probostwa, których charakterystyka przed-
stawiona jest poniżej.
 W oparciu o powyższe uwagi wypływające z ana-
lizy archeologicznej, odkryty fragment cmentarzy-
ska należy datować ogólnie na okres od końca XI, 
względnie przełomu XI i XII do połowy lub samych 
początków 2. połowy XIII w. Takie datowanie po-
twierdzają ponadto badania radiowęglowe kości 
ludzkich z grobów 1 (ob. 4) oraz 10 (ob. 22) przepro-
wadzone w Poznańskim Laboratorium Radiowęglo-
wym przez prof. T. Goslara23. W jednym przypadku 
(Poz - 71440) uzyskano datowanie 850 ± 30 BP, na-
tomiast w drugim (Poz - 71442) wynik 920 ± 30 BP. 
Wyniki po kalibracji przedstawiają się odpowiednio 
(por. ryc. 35): 

23 Pragnę podziękować Pani Prof. dr hab. Hannie Kóčka-Krenz 
Dyrektor Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu za pomoc 
w zdobyciu środków finansowych na przeprowadzenie tych 
kosztownych badań.
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Z najdawniejszych dziejów Ptaszkowa – wczesnośredniowieczne cmentarzysko i średniowieczna wieś...

Ptaszkowo Pt/03 R_Date(850,30)
 przy prawdopodobieństwie 68.2%
  1163AD (68.2%) 1221AD
 przy prawdopodobieństwie 95.4%
  1052AD ( 5.2%) 1080AD
  1152AD (90.2%) 1260AD 

oraz

Ptaszkowo Pt/18 R_Date(920,30)
 przy prawdopodobieństwie 68.2%
  1045AD (41.9%) 1098AD
  1120AD (26.3%) 1157AD
 przy prawdopodobieństwie 95.4%
  1028AD (95.4%) 1184AD

 Niewiele mamy danych odnośnie do określe-
nia zasięgu cmentarzyska. Odległość dzieląca naj-
bardziej skrajnie położone groby 1 i 3, uchwycone 
w ramach inwestycji (między odcinkiem I wyko-
pu głównego a przyłączem 1) wynosiła około 50 m. 
Większy problem nastręcza próba rekonstrukcji za-
sięgu cmentarzyska na linii północ-południe. Dys-
ponujemy informacją o występowaniu grobów pod 
budynkiem nr 33 oraz pod stodołą w tym gospodar-
stwie24. Stodoła ta oddalona jest niespełna 60 m na 
południe od miejsca, w którym odkryliśmy grób 1. 
Wydaje się więc, że cmentarzysko założone zosta-
ło na łagodnym, wschodnim zboczu dochodzącym 
do cieku wyznaczającego naturalną granicę oraz od-
gradzającego strefę sacrum (cmentarzysko) od stre-
fy profanum (osada) – zjawisko bardzo często spoty-
kane w topografii osadniczej z tego okresu. Cieków 
przebiegał zapewne na linii północ-południe i wpa-
dał w północnej części wsi do rzeki o nazwie Rów 
Grabarski. Z uchwyconych parametrów cmentarzy-
ska należy sądzić, że mogło ono zajmować owalny 
plac rozciągający się wzdłuż wymienionego cieku, 
po jego północno-zachodniej stronie (ryc. 36).

24 Informacje te pochodzą od właściciela gospodarstwa – Pana 
Aleksego Szczeszka. W latach siedemdziesiątych XX w., 
przy budowie domu natrafiono w narożniku południowo-
wschodnim na 5-6 grobów, w latach osiemdziesiątych, przy 
rozbudowie stodoły, natrafiono w rowie fundamentowym 
(przy południowo-zachodnim narożniku) na 2 kolejne gro-
by, natomiast w latach dziewięćdziesiątych, we wjeździe, przy 
okazji prac związanych z zakładaniem wodociągu, odkryto 
również kości (brak danych co do liczby grobów). 

Charakterystyka i datowanie reliktów 
osadnictwa średniowiecznego
 Z osadnictwem średniowiecznym łączyć moż-
na bez większych zastrzeżeń relikty czterech do-
mostw (ob. 7, 10, 12 i 19), zarejestrowane odpo-
wiednio w: przyłączu 2, odcinku II wykopu głów-
nego oraz w przyłączach 3 i 4 (ryc. 4). Ponadto 
z konstrukcją budynku 10 wiązać można relikt słu-
pa (ob. 11), natomiast z chatą 12 słup 13. Można za-
łożyć z dużym prawdopodobieństwem, że odkryte 
fragmenty domów stanowią najstarszą fazę obecnie 
istniejących budynków: 31 (ob. 10), 34 (ob. 12), 36, 
względnie 35 (ob. 19) oraz 37 (ob. 10). We wszyst-
kich przypadkach zwraca uwagę „wysunięcie” o kil-
ka metrów (maksymalnie około 6 m) średniowiecz-
nej zabudowy poza obecną linię budynków (ryc. 4). 
Taka lokalizacja budynków średniowiecznych jest 
w pełni zrozumiała, jeżeli uwzględni się, że ówcze-
sna droga zajmowała zapewne węższy pas. Poza wy-
mienionymi, z późnym średniowieczem łączyć trze-
ba zasadniczą treść zasypiska rowu/cieku (ob. 3). Na 
starsze stadium późnego średniowiecza datować 
należy prawdopodobnie obiekt 15, stanowiący być 
może pozostałość jamy wędzarniczej. Ogólnie jako 
późnośredniowieczny datować można obiekt 35 
(przyłącze 10), z którego pochodzą 3 ułamki brzu-
śców (1 o cechach tradycyjnych, 2 stalowoszare). Ze 
względu na pozycję stratyfikacyjną oraz wypełni-
sko, z tym samym okresem (a nawet z późnym sta-
dium wczesnego i/lub wczesnym stadium późnego 
średniowiecza) łączyć być może trzeba obiekt 36 za-
rejestrowany w przyłączu 10. Liniowy charakter wy-
kopów i co za tym idzie, skromny zakres przeprowa-
dzonych badań archeologicznych, nie dają podstaw 
do dokonywania rekonstrukcji rozplanowania relik-
tów związanych z zabudową wsi średniowiecznej. 
 Analiza dokumentacji z badań oraz źródeł ru-
chomych skłaniają do przyjęcia hipotezy o dwufa-
zowym charakterze osadnictwa średniowieczne-
go. Pierwszą fazę poświadczają pozostałości star-
szych nawarstwień będące wypełniskiem podpiwni-
czonych (do głębokości aż 1,9 i 2,14-2,24 m poniżej 
obecnego poziomu użytkowego) partii chat 7 i 19. 
Ponadto, wydaje się, że zasypisko rowu-cieku (ob. 3) 
nie powstało w jednym czasie. Dolne warstwy, bez 
udziału spalenizny, węgli drzewnych i polepy, sta-
nowić mogą element związany z przekształcaniem 
terenu w związku z sytuowaniem - być może loka-
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cją na prawie niemieckim (?) wsi25. Ten etap osad-
nictwa poświadcza również obiekt 15 odkryty w wy-
kopie głównym (odcinek IV) oraz być może obiek-
ty 35 i 36 zarejestrowane w jego sąsiedztwie, w wy-
kopie związanym z przyłączem 10 (na teren podwó-
rza przy probostwie). Na podstawie nielicznego ma-
teriału ceramicznego (por. tabela 2), początek fazy 
starszej osadnictwa średniowiecznego wyznaczyć 
można na 2. połowę/koniec XIII w. Jest to istotne 
w odniesieniu do poczynionych wcześniej uwag do-
tyczących momentu powstania kościoła parafial-
nego pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Paw-
ła oraz czasu, w którym funkcjonowało cmentarzy-
sko odkryte w trakcie prowadzonych przez nas prac. 
Zapewne nie można łączyć z cmentarzyskiem ani 
kościoła, ani odkrytych przez nas reliktów zabudo-
wy wsi. Świadczą o tym wyraźnie zniszczenia w stre-
fie występowania grobów dokonane w czasie funk-
cjonowania wsi, stąd wniosek, że analizowana tu za-
budowa musiała powstać po odpowiednio długim 
czasie dzielącym ją od najmłodszych pochówków, 
gdyż nie zachowała się pamięć o tak istotnym ele-
mencie w topografii tego miejsca. Zaproponowane 
datowanie cmentarzyska – z jednej strony oraz wsi 
średniowiecznej – z drugiej, pozwala również dopu-
ścić, że czas dzielący koniec funkcjonowania pierw-
szego założenia i początek drugiego nie musiał być 
szczególnie długi. Bardzo prawdopodobna zatem 
wydaje się hipoteza, że powstanie wsi, lokowanej 
zapewne na prawie niemieckim, mogło wiązać się 
z napływem obcej ludności nie znającej miejsco-
wych realiów osadniczych poprzedzających rozpla-
nowanie nowej osady na terenie zajętym wcześniej 
przez groby. Datowanie początków wsi na okres po 
połowie, a raczej w końcu XIII w., wzmacnia ponad-
to analiza materiałów pozyskanych z terenu podwó-
rza przy probostwie w latach 1938 i 1957 (por. niżej). 
Nieprzypadkowo też metryka obiektu 15 i być może 
35 i 36, odkrytych w stosunkowo niewielkiej odle-
głości od podwórza probostwa, wyznaczona jest na 
ten sam czas. Być może w rejonie kościoła i plebanii 
należałoby dopatrywać się pierwotnego usytuowa-
nia osady wczesnośredniowiecznej – poprzedniczki 
średniowiecznej wsi i obsługującej cmentarz, które-
go fragment zdołaliśmy rozpoznać.
 W XV w., zapewne około połowy tego stulecia 
(co wynika z charakterystyki materiału ceramiczne-

25 W źródłach pisanych brak informacji na ten temat. 

go), ma miejsce powstanie nowej zabudowy. O ile 
w starszej fazie ściany budynków nie były raczej po-
kryte warstwą gliny, o tyle w przypadku zabudowy 
piętnastowiecznej mamy do czynienia z chatami za-
pewne szachulcowymi, wzniesionymi z drewna i gli-
ny. Co ciekawe, nowe budynki wzniesiono w miej-
scu starszych - świadczyć to może o kontynuacji za-
siedlenia tego terenu oraz o powieleniu pierwotne-
go rozplanowania wsi. Budynki wzniesione były za-
pewne szczytami do drogi - po jej obydwu stronach, 
za wyjątkiem ostatniego domu usytuowanego przy 
kościele, znajdującego się na wschodnim skraju wsi. 
Na uwagę zasługuje fakt powielania średniowiecz-
nego układu wsi aż po czasy współczesne (ryc. 36). 
W przypadku Ptaszkowa mamy do czynienia z roz-
lokowaniem niw siedliskowych prostopadle do dro-
gi stanowiącej główny trakt usytuowany na osi pół-
nocny zachód – południowy wschód. Mimo że nie 
znamy średniowiecznych realiów odnoszących się 
do wielkości działek oraz rozmieszczenia w ich ob-
rębie zabudowy, to wydaje się, że obecny stan rzeczy 
odzwierciedlony w podziale katastralnym może in-
formować (w przybliżeniu) o pierwotnym kształcie 
i wielkości niwy siedliskowej. Obecne usytuowanie 
budynków oraz wyniki przeprowadzonych badań, 
pozwalają przyjąć, że mamy do czynienia z zabudo-
wą w typie ulicówki bez nawsia (placu centralnego 

– por. np. Fokt, Legut-Pintal 2014: 221-224, szczegól-
nie ryc. 32). Ten popularny typ zabudowy wsi śre-
dniowiecznych, występujący bardzo często na środ-
kowoeuropejskim Niżu, objętym kolonizacją nie-
miecką (Biermann 2010: 336 i n.; ryc. 164), poświad-
czony jest w Wielkopolsce w ostatnim czasie dzięki 
badaniom szerokopłaszczyznowym (por. np. Paw-
lak 2007: 31 i n.; Pawlak 2010; 2013a: 281-297). Wyda-
je się, że pewnych informacji dotyczących pierwot-
nego podziału Ptaszkowa dostarczają aktualne re-
alia widoczne w części południowo-zachodniej wsi. 
Długość poszczególnych działek tworzących niwę 
siedliskową wynosi tam obecnie około 105 m, nato-
miast ich szerokość wynosi w większości od około 9 
do 11 m (2-2,5 x 24 pręta chełmińskiego)26. Pierwot-
na szerokość całej niwy siedliskowej liczona łącznie 
po obydwu stronach drogi, uwzględniająca szero-

26 Podana długość działek jest zbieżna na przykład z długością 
pól stwierdzonych wykopaliskowo na Dolnym Śląsku (mię-
dzy Podgórzynem a Sosnówką - por. Fokt 2012: 254), co ma 
zapewne uzasadnienie w stosowaniu tego samego systemu 
mierniczego. 
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kość drogi oraz długość działek zajętych przez za-
budowę oraz przylegające do niej ogródki/ogro-
dy, wynosić mogła około 120-125 m. Długość całej 
niwy wynosi obecnie około 350-360 m, choć pamię-
tać trzeba, że wieś mogła się rozbudowywać stop-
niowo, w kierunku północno-zachodnim27. Podany 
stan rzeczy ilustruje dość dobrze mapa miejscowo-
ści oddająca realia z początku XX w. (ryc. 36). 
 W świetle zaprezentowanych wyników badań 
przeprowadzonych w 2011 roku, należy stwierdzić, 
że mamy do czynienia z pozostałościami wsi śre-
dniowiecznej o unikatowym charakterze, przeja-
wiającym się w możliwości rozpoznania poszcze-
gólnych obiektów tworzących infrastrukturę osady. 
Pozyskane i ewentualne przyszłe źródła stanowić 
mogą ponadto szerokie pole do działania w bada-
niach nad rozplanowaniem zabudowy w obrębie po-
szczególnych parcel oraz datowaniem w ujęciu dy-
namicznym, odzwierciedlającym zmiany w zabudo-
wie w określonym odcinku czasu. 
 

Badania w latach 1938 i 1957

1938 rok

 W 1938 roku, w trakcie kopania dołu na wapno, 
w związku z budową Domu Katolickiego, natrafio-
no na pozostałości osadnictwa, datowane według 
późniejszych ustaleń na połowę XIII w. O odkry-
ciu poinformował Instytut Prehistoryczny Uniwer-
sytetu Poznańskiego ks. Edward Kundegórski – ów-
czesny proboszcz parafii w Ptaszkowie28. Po przyby-

27 Być może pewną przesłankę świadczącą o tym, że począt-
kowo teren wsi obejmował strefę na południowy wschód od 
drogi z Poznania (w najbliższym otoczeniu kościoła), stano-
wi fakt, że podczas lustracji wykopów w części północno-za-
chodniej, nie stwierdziliśmy w pasie obecnej drogi nawar-
stwień kulturowych. Podkreślenia wymaga jednak to, że te-
ren ten nie został objęty ochroną konserwatorską, nawet po 
dokonaniu odkryć w południowo-wschodniej części wsi (!).

28 Podkreślić trzeba nieczęsto (żeby nie powiedzieć rzadko) 
spotykaną dziś postawę proboszcza świadczącą o zaintere-
sowaniu lokalną historią i poczuciu wspólnego dobra, któ-
re należy chronić przed zapomnieniem, co miało bez wąt-
pienia niebagatelny wpływ na kształtowanie się miejscowej 
więzi społecznej. Należy też zwrócić uwagę na nieoceniony 
wkład wymienionego kapłana w kulturalny rozwój tamtej-
szej wspólnoty, czego dobitnym świadectwem była budowa 
Domu Katolickiego. Nie zdołano go jednak ukończyć przed 
wybuchem wojny, w czasie której został rozebrany przez nie-
mieckich okupantów. Ksiądz E. Kundegórski zginął w obozie 
w Dachau w 1941 roku. 

ciu archeologów z poznańskiego Instytutu29, odsło-
nięto w całości zarys budynku zrębowego, na które-
go skraj natrafiono w południowo-zachodniej czę-
ści wspomnianego dołu na wapno. Z owej interwen-
cji dysponujemy szkicem wykonanym w skali 1:100, 
na którym naniesiono zarys dołu na wapno (bez 
jego północno-wschodniej granicy) oraz zaznaczo-
no wykop przylegający doń od strony południowo-
zachodniej, w którym odsłonięto kompletny zarys 
konstrukcji zrębowej. Obiekt ten znajdował się oko-
ło 8 m na północ od północnego narożnika budyn-
ku probostwa. Na podstawie szkicu sądzić można, 
że chata miała długość ok. 5,2-5,3 m, szerokość 3,9-
4,1 m i zorientowana była na osi północny zachód – 
południowy wschód. Przy krótszej, północno-za-
chodniej ścianie zaznaczone jest palenisko o śred-
nicy około 2 m (ryc. 38). Dalszych informacji do-
starcza notatka wykonana przez archeologa, z której 
wynika, że z budynku o miąższości 0,3 m, pozyska-
no duże ilości ceramiki, w tym „cztery całe naczynia 
(jedno większe dzban !), 1 grot do oszczepu, 1 ośnik 
oraz 1 okaz haczki”. Dodatkowo w obrębie budynku 
odnotowano duże ilości polepy (ryc. 37)30. 
 Analiza samego założenia, jak i pozyskanych 
z jego wypełniska źródeł ruchomych pozwalają na 
wyciagnięcie wniosków odnoszących się do cha-
rakteru obiektu oraz jego datowania. Na podsta-
wie zdobytych informacji pochodzących od miesz-
kańca Ptaszkowa – pana Stanisława Przybyła, połą-
czonych z wizją lokalną, wiadomo, że wykop usy-
tuowany był na placu między kościołem a obecną 
plebanią, a więc na podwórzu probostwa. Zgoła 
inna lokalizacja miejsca badań, niejako odwrócona 
o 180°, wynika z analizy przywoływanego już wcze-
śniej szkicu (ryc. 38). Wydaje się, że miejsce wskaza-
ne przez mieszkańca Ptaszkowa jest bardziej praw-
dopodobne z uwagi na usytuowanie wspomniane-
go Domu Katolickiego przy drodze, po wschodniej 
stronie wjazdu na podwórze probostwa. Taka lo-
kalizacja była bardziej dogodna od tej, która wyni-
ka ze szkicu – po drugiej stronie plebanii, w znacz-
nym oddaleniu od miejsca budowy. Przyjmuję więc 

29 Mimo podjętych prób, nie zdołałem ustalić, kto kierował 
pracami archeologicznymi w Ptaszkowie w 1938 roku oraz 
jaki był skład ekspedycji. Zgromadzona w Muzeum Arche-
ologicznym w Poznaniu dokumentacja z owych badań nie 
zawiera takich informacji. 

30 O pobycie w 1938 roku archeologów z Poznania wspominał 
również pan Stanisław Przybył mieszkający do dziś w Ptasz-
kowie (nr domu 41). Jako dziecko przyglądał się pracy na-
ukowców, którzy „wykopywali z ziemi urny”. 
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wersję przekazaną przez naocznego świadka za od-
zwierciedlającą realia z 1938 roku (lokalizacja wyko-
pu – por. ryc. 3). 
 Odkryty w Ptaszkowie obiekt to zapewne relik-
ty domu mieszkalnego, którego ściany wzniesione 
były z belek łączonych na zrąb. Powierzchnię za-
łożenia, wynoszącą około 20 m2, uznać należy za 
dużą. W obrębie domostwa, w jego południowo-
wschodniej części (północno-zachodniej na szki-
cu), znajdowały się relikty urządzenia grzewczego, 
określonego w trakcie badań jako palenisko. Z przy-
taczanych już informacji wynika, że w zasypisku 
budynku znajdowała się duża ilość polepy. Trud-
no jednoznacznie stwierdzić czy była ona związa-
na z konstrukcją budynku, czy też z konstrukcją pa-
leniska-pieca. Wśród pozyskanych materiałów dys-
ponujemy 4 bryłkami polepy konstrukcyjnej. Każ-
dorazowo w składzie polepy znajduje się domiesz-
ka organiczna, a ponadto piasek, żwir, tłuczeń oraz 
margiel. Barwa wypału jest intensywnie czarna we-
wnątrz oraz kremowa, bądź kremowo-szara na ze-
wnątrz. Powierzchnie zewnętrzne powleczone zo-
stały bardzo cienką warstwą angoby. Na trzech 
ułamkach widoczne jest opracowanie ścianek. Na 
jednym z fragmentów o długości ok. 9,5 cm, szero-
kości 6,8 cm i grubości 5,7 cm, zachowały się śla-
dy opracowania na płasko powierzchni stanowiącej 
zapewne lico ściany. Przeciwległa ścianka owej bry-
ły ma formę nieznacznie wklęsłą będącą zapewne 
negatywem belki tworzącej pierwotnie główny ele-
ment konstrukcji ściany (ryc. 39: 7). Trudno okre-
ślić miejsce w konstrukcji dwóch innych elemen-
tów – w obydwu przypadkach są to półkoliste wał-
ki o wymiarach: ok. 7,2 × 7,5 × 4 cm oraz ok. 10 × 
8,2 × 7,5 cm (ryc. 39: 8-9). Powierzchnia półko-
la jest intencjonalnie, równomiernie uformowana, 
natomiast podstawa półwałka jest w jednym przy-
padku niemal płaska, a w drugim wyraźnie wklę-
sła – na obydwu fragmentach widoczne są w tym 
miejscu prawdopodobnie negatywy zaciosów po-
wstałych w trakcie obróbki belek przy pomocy sie-
kiery. Zwraca uwagę fakt, iż średnica zewnętrzna 
mniejszego z półwałków wynosząca 8 cm odpowia-
da średnicy uformowanej wklęsło podstawy drugie-
go z nich (średnica zewnętrzna w tym przypadku 
wynosi około 12 cm). 
 Trudno stwierdzić, czy całe ściany budynku były 
wylepione gliną, czy też tylko niektóre ich partie – 

np. znajdujące się w sąsiedztwie gruntu i narażo-
ne na negatywne działanie wilgoci i/lub w strefie, 
w której znajdowało się urządzenie grzewcze. Kwe-
stii tej nie rozstrzyga ogólnikowe stwierdzenie użyte 
w notatce z badań, że „w domu znajdowała się duża 
ilość polepy”31. 
 Domostwa o zrębowej konstrukcji ścian, o po-
dobnej formie i wielkości, znane są z wielu stano-
wisk wielkopolskich, szczególnie z dużych ośrod- 
ków grodowych. Dobrą ilustrację stanowić mogą 
przykłady znane z Ostrowa Lednickiego. Wśród 
odkrytych tam 47 domostw, datowanych – poza 
1 obiektem – na okres od 2. połowy X po XII/XIII w., 
przynajmniej 22 wykonane były właśnie w takiej 
konstrukcji. Sądzić jednak można, że zapewne zde-
cydowana większość odkrytych tam budynków mo-
gła być zbudowana na węgieł i tylko niedostatecz-
ny stan rozpoznania wielu z owych założeń utrud-
nia jednoznaczną identyfikację zastosowanych kon-
strukcji (Górecki, Łastowiecki, Wrzesiński 1994: 24 
i n.; tabela 1 i 1a; ryc. 7-10).
 Z wczesnośredniowiecznych osad otwartych 
z terenu Wielkopolski nie dysponujemy zbyt wie-
loma przykładami budownictwa naziemnego bądź 
zagłębionego o zrębowej konstrukcji ścian z czy-
telnym w podłożu kwadratowym, bądź prostokąt-
nym zarysem. Taki stan rzeczy może mieć dwojakie 
przyczyny. Według pierwszej z nich relikty takie nie 
zachowały się z uwagi na posadowienie konstruk-
cji na poziomie gruntu, co nie znalazło odzwiercie-
dlenia w realiach archeologicznych. Według drugiej 

– dominującą formą budynku mieszkalnego, niemal 
wyłączną, była półziemianka, zagłębiona w podło-
że jedynie na części powierzchni (posadowiona głę-
biej była z reguły część z paleniskiem). Sądzę jed-
nak, że w realiach rozwiniętego wczesnego średnio-
wiecza, głównie w okresie XII-XIII w., dysponujemy 

31 Występowanie niewielkich ilości polepy, w tym brył o więk-
szych rozmiarach, niekiedy z negatywami belek, w wypełni-
skach domostw datowanych na fazę E, względnie F wczesne-
go średniowiecza, znane są mi z autopsji. Wydaje się jednak, 
że masowe zastosowanie gliny do krycia połaci ścian, któ-
rych szkielet wykonany był z drewna (również tych wyko-
nanych w tradycyjnej technice, takiej jak zrąb), ma miejsce 
dopiero w późnym średniowieczu wraz z upowszechnianiem 
się zarówno na terenie miast, jak i wsi nowych technik bu-
dowlanych, w tym przede wszystkim konstrukcji szachulco-
wej, w efekcie napływu ludności z terenów niemieckich. Taki 
stan rzeczy znajduje odzwierciedlenie w trakcie wykopalisk – 
w obiektach, w których ściany zbudowane były w dużej czę-
ści z gliny rejestrujemy zwykle duże, bądź bardzo duże po-
kłady brył polepy z licznymi odciskami belek stanowiących 
szkielet konstrukcji. 
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przesłankami pozwalającymi domyślać się istnienia 
konstrukcji naziemnych (w tym również, a może 
przede wszystkim o zrębowej budowie ścian), które 
uległy całkowitej destrukcji. Jest to szczególnie wi-
doczne na osadach, na których odkryto jamy zawie-
rające niekiedy liczny materiał ruchomy, nie speł-
niające jednak kryteriów wielkościowych pozwala-
jących uznać je za obiekty mieszkalne. Na tej pod-
stawie upatruje się więc często istnienia zabudowy 
mieszkalnej poza strefą objętą badaniami archeolo-
gicznymi. Stan odnotowany w czasie wykopalisk 
stanowi jedynie odzwierciedlenie sytuacji w stropie 
calca i nie daje nam obrazu tych partii konstrukcji, 
które znajdowały się w warstwie humusu i powy-
żej. Obraz rejestrowany w terenie uwidacznia jedy-
nie te partie budynków, które były silniej wkopane 
w podłoże (piwniczki, schowki). Błędem interpre-
tacyjnym jest, w moim mniemaniu, uznanie za wa-
runek sine qua non odkrycie urządzenia grzewcze-
go (paleniska bądź pieca), pozwalające uznać obiekt 
za budynek mieszkalny. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że konstrukcje zrębowe omawianego tu typu 
albo nie były tak powszechne na osadach otwartych, 
jak w ośrodkach grodowych, albo rzadziej były one 
wkopywane głębiej w podłoże, stąd nie są poświad-
czane zbyt często w trakcie wykopalisk. Sądzę jed-
nak, że na osadach otwartych na terenie Wielkopol-
ski, dominującą formą budynku mieszkalnego aż do 
zaawansowanych stadiów wczesnego średniowie-
cza, czyli do XII, a nawet XIII w., była półziemian-
ka, zagłębiona w podłoże na części swej powierzch-
ni. Przykład domostwa wzniesionego w konstrukcji 
zrębowej, zagłębionego w podłoże na całej swej po-
wierzchni, znany jest z Obłaczkowa, gm. Września, 
stan. 7, z wsi datowanej na okres od początku XIII, 
względnie XII/XIII w. do 3. ćwierci, względnie koń-
ca XIII wieku. Odkryto tam relikty dwuczłonowego 
budynku (A42) zagłębionego na około 0,75 m, któ-
rego główna część była zbliżona do kwadratu o boku 
5-5,2 m. Drugi element konstrukcji stanowił aneks 
o wymiarach 5 × 2,3-2,6 m, dostawiony w południo-
wo-zachodniej części założenia (Pawlak 2013a: 276 
i n.; ryc. 18-19). O powszechnym stosowaniu zrębu 
w obiektach z Obłaczkowa z tego okresu, świadczą 
ponadto odkryte przykłady konstrukcji cembrowin 
studni (Pawlak 2013a: 280 i n.). Podobną, dwuczło-
nową formę miał zespół dwóch obiektów (44-45) 
odkryty na osadzie otwartej w Suchym Lesie koło 

Poznania, stanowisko 12. Wymiary zasadniczej, 
prostokątnej części zagłębionej na 0,88 m, wynosiły 
4,04 × 3,16 m (12,7 m2), natomiast mniejszej, stano-
wiącej rodzaj przedsionka znajdującego się po pół-
nocno-wschodniej stronie głównej części budynku 
2,3 × 1,92 m. Obiekty 44-45 datowane są na fazę E3 
wczesnego średniowiecza (od końca XII do poło-
wy XIII w.; Krzyszowski 2005: 252-266; ryc. 5, 10). 
Należy sądzić, że regularny, zbliżony do prostokąt-
nego, kształt założenia wynikać może z zastosowa-
nia techniki zrębowej w budowie ścian, które mo-
gły być w tym przypadku, podobnie jak w Ptaszko-
wie i Obłaczkowie, wkopane w podłoże. Co cieka-
we, inne z obiektów (nr 7, 32) odkrytych w Suchym 
Lesie, interpretowane jako mieszkalne, datowane na 
fazę D2 wczesnego średniowiecza, cechują się sto-
sunkowo dużymi rozmiarami, lecz mają kształt bar-
dziej zbliżony do owalnego – typowy dla budownic-
twa półziemiankowego znanego powszechnie od 
najstarszych stadiów wczesnego średniowiecza na 
Niżu Polskim. Inny z obiektów (57), o regularnym 
prostokątnym zarysie i wymiarach: 1,9 × 1,56 m, 
słusznie z racji zawartej w nim liczby źródeł rucho-
mych uznawany jest przez Andrzeja Krzyszowskie-
go za zagłębiony element jakiegoś większego założe-
nia, choć wydaje się, że bardziej uzasadniona była-
by w tym przypadku konstrukcja zrębowa niż słu-
powa (Krzyszowski 2005: 252; ryc. 3-4; tabela 1). In-
teresujących danych dostarczyły również wyniki ba-
dań przeprowadzonych w podpoznańskich Marko-
wicach, gm. Kleszczewo, stan. 26. Na osadzie, dato-
wanej na okres od połowy XII do połowy XIII wie-
ku, odkryto łącznie 11 zespołów interpretowanych 
jako relikty domostw. Na szczególną uwagę zasłu-
guje bardzo regularny, prostokątny kształt niektó-
rych obiektów, który jest odwzorowaniem wkopania 
ścian budynków, jak się można domyślać – wznie-
sionych w konstrukcji zrębowej, choć nie w tak czy-
telnej postaci jak w Ptaszkowie i Obłaczkowie (Paw-
lak, Pawlak 2008: ryc. 50:1; 51; 55). Z analizy doko-
nanej dla obiektów z Markowic wynika, że w obry-
sie domostw znajdował się jeden bądź dwa obiek-
ty stanowiące relikty piwnic, niekiedy o znacznych 
powierzchniach. Rekonstruowane całkowite po-
wierzchnie markowickich budynków mieszczą się 
w granicach od 16 do 25 m2. Podobnie, jak w przy-
padku obiektów z Suchego Lasu, cechujących się 
mniejszymi rozmiarami, lecz zawierającymi znacz-
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ną liczbę źródeł ruchomych typowych dla wyposa-
żenia domostw, przyjęto, że można się liczyć z takim 
posadowieniem ścian i poziomu użytkowego, które 
nie pozostawiło czytelnych archeologicznie śladów. 
Można więc w tych przypadkach mówić o obiek-
tach naziemnych o ścianach słabiej zagłębionych 
w podłoże i zaopatrzonych często w jedną, rzadziej 
dwie niewielkich rozmiarów piwnice (Pawlak, Paw-
lak 2008: ryc. 57:1; 61:1). Kolisty, bądź owalny kształt 
w stropie założeń większych rozmiarów, również 
podpiwniczonych, każe domyślać się posadowienia 
ścian oraz podłogi na poziomie odpowiednio wyż-
szym pozostającym poza możliwością rozpoznania 
archeologicznego.
 Podane powyżej przykłady pozwalają przyjąć, 
że być może należy się liczyć z upowszechnieniem 
się na osadach otwartych naziemnych budynków 
o zrębowej konstrukcji ścian w 2. połowie/końcu 
XII i 1. połowie XIII w. Nie należy wszakże zapomi-
nać i o tym, że na stanowiskach wielowarstwowych, 
takich jak grodziska nie poddawanych intensyw-
nym zabiegom agrotechnicznym, jak to ma miejsce 
w przypadku osad położonych zwykle w strefie ob-
jętej uprawą, szansa zachowania się reliktów zabu-
dowy naziemnej jest niepomiernie większa. Należy 
sądzić, że usytuowanie budynku odkrytego w Ptasz-
kowie, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, w po-
bliżu obecnej plebanii, pozwala wysunąć hipote-
zę, że możemy w tym przypadku mieć do czynie-
nia prawdopodobnie z najstarszą siedzibą plebana. 
Bez wątpienia taka lokalizacja obiektu, poza strefą 
pól, a jedynie w miejscu, w którym mógł znajdować 
się na przykład ogród, była okolicznością sprzyjają-
cą dobremu zachowaniu się reliktów budynku.

Zawartość ruchoma budynku

Ceramika
 Z badań przeprowadzonych w 1938 roku pocho-
dził zbiór liczący ogółem kilkadziesiąt jednostek ce-
ramiki, w tym dwa niemal całe naczynia niewielkich 
rozmiarów, a ponadto kilka ułamków trzeciego po-
jemnika, którego kompletny kształt zdołano odtwo-
rzyć. Niestety, aktualny stan liczebny źródeł jest inny 
niż ten po badaniach, a nawet sprzed 38 lat. Według 
informacji zawartych w "Studiach i materiałach do 
osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej" wy-

nika, że w zbiorze tym znajdował się również „dzban 
bez ucha o profilu esowatym zdobiony linią falistą 
i bruzdami poziomymi, na dnie ślady podsypki pia-
sku i znak krzyża” (Hensel, Hilczer-Kurnatowska 
1980: 323). Nie chodzi zapewne w tym przypadku 
o jedno z dwóch niemal całych naczyń wymienio-
nych wcześniej, na którego dnie stwierdzono rów-
nież znak w formie krzyża, gdyż mamy tu do czynie-
nia z garnkiem, a nie z dzbanem. Co więcej, w przy-
taczanej wcześniej notce z badań wykopaliskowych 
mówi się o czterech całych naczyniach, w tym jed-
nym dużym dzbanie. Wypływa więc z tego wniosek, 
że ostatnie z wymienionych naczyń jest wyłączone 
ze zbioru ceramiki, którą poddajemy analizie. 
 Charakteryzowany zespół ceramiki liczy ogó-
łem 27 jednostek. Jest to stan po dokonaniu reduk-
cji liczebnej o fragmenty, które zdołano wykleić. Tak 
zwana ceramika tradycyjna liczy 21 jednostek, na-
tomiast stalowoszara 6. Mimo stosunkowo skrom-
nego zbioru pod względem liczebnym, podkreślić 
trzeba zdecydowaną przewagę materiałów nawią-
zujących do wytworów wczesnośredniowiecznych, 
nad stalowoszarymi, których udział wynosi oko-
ło 1/4 ogółu (mając nawet na względzie zaginiony 
dzban dużych rozmiarów, zapewne stalowoszary). 
 W przypadku ceramiki tradycyjnej dysponuje-
my ułamkami: 6 wylewów, 5 brzuśców, 5 den, 2 uch 
oraz 3 naczyniami, których kształt został w pełni 
określony. 
 Spośród pozyskanego zbioru ceramiki na szcze-
gólną uwagę zasługują trzy naczynia, z których jed-
no zachowane jest w całości, natomiast pełną formę 
dwóch pozostałych zdołano zrekonstruować. Na-
czynie zachowane w całości to przysadzisty garnek 
niewielkich rozmiarów, o średnicy wylewu 9 cm, 
średnicy dna 5,7 cm, średnicy mierzonej w miej-
scu największej wydętości brzuśca 10 cm i wyso-
kości 8,3 cm. Kolbowaty wylew wychylony jest dia-
gonalnie na zewnątrz i ma półowalnie opracowaną 
krawędź, poszerzoną nieco w stosunku do grubo-
ści ścianki, natomiast dno jest płaskie niewyodręb-
nione, ze śladami podsypki piasku i popiołu z wi-
docznym na obwodzie dookolnym pierścieniem. 
Załom baniastego brzuśca znajduje się w połowie 
wysokości naczynia. Garnek zdobiony jest dookol-
nymi, poziomymi bruzdami pokrywającymi strefę 
poniżej szyjki, aż do partii przydennej (ryc. 40: 5; 
43: 1). Naczynie to jest dość silnie przepalone, głów-
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nie w górnej partii ścianki są popękane i wyprężone. 
Drugie z naczyń to małych rozmiarów esowaty gar-
nek, o średnicy wylewu 8 cm, średnicy dna 5,3 cm, 
średnicy największej wydętości brzuśca 9 cm i wy-
sokości 7,8 cm. Wylew o znacznej profilacji, z kra-
wędzią opracowaną półowalnie, jest uformowany 
w przybliżeniu symetrycznie względem osi ścian-
ki naczynia, z zaznaczonymi po obydwu stronach 
półowalnymi wklęsłościami tworzącymi od we-
wnątrz tzw. wrąb pod pokrywkę, natomiast od ze-
wnątrz – protookap. Formę dna określić można jako 
płaską niewyodrębnioną. Na jego powierzchni znaj-
dują się ślady podsypki piasku, tłucznia oraz popio-
łu, a ponadto dookolny pierścień i znak garncar-
ski w formie nieregularnego krzyża. Załom bania-
stego brzuśca znajduje się w połowie wysokości na-
czynia. W strefie między szyjką a załomem umiesz-
czony został ornament ryty złożony z kombinacji 
potrójnej linii falistej w górnej partii oraz z trzech 
dookolnych, poziomych żłobków znajdujących się 
poniżej (ryc. 40: 3; 43: 2). Trzecie z naczyń odbie-
ga znacznie pod względem formy od pozostałych. 
Ma ono kształt cylindrycznego wiaderka - kocioł-
ka o wysokości 13,2 cm, średnicy wylewu 17,3 cm 
i średnicy dna 13,2 cm. Dno ma formę niewyodręb-
nioną lekko wklęsłą. Na jego powierzchni odno-
towano podsypkę piasku32. Wykonane jest z masy 
schudzonej piaskiem i tłuczniem o granulacie do 
2 mm użytych w dużej ilości, a ponadto z niewiel-
kim udziałem marglu. Barwa wypału jest dwustron-
nie szara i nawiązuje do barwy wytworów stalowo-
szarych. Pod względem cech masy garncarskiej oraz 
spoistości tworzywa wykazuje jednak znaczne po-
dobieństwa do ceramiki tradycyjnej. Formę wiader-
ka - kociołka tworzą 4 segmenty powstałe przez spe-
cjalne wymodelowanie ścianki. Granicę między po-
szczególnymi segmentami stanowią poziome żeber-
ka będące imitacją metalowych obręczy stosowa-
nych w konstrukcji drewnianych wiader – cebrzy-
ków. Cylindrycznie uformowany wylew ma bar-
dzo silnie poszerzony od strony zewnętrznej brzeg 
o szerokości 1,5 cm ukształtowany trójkątnie. Gór-
na krawędź wylewu jest niemal pozioma i nieznacz-
nie wklęsła. Na jej powierzchni znajdują się ślady 
mocowania ucha o przekroju graniastym, uformo-

32 W jedynej do tej pory znanej charakterystyce zbioru cera-
miki pozyskanego w trakcie tych badań, dno tego naczy-
nia określono jako odcinane (Hensel, Hilczer-Kurnatowska 
1980; 323). 

wanego pionowo i służącego do zawieszenia naczy-
nia (np. na sznurze lub drążku). Należy sądzić, że 
pierwotnie po przeciwległej stronie wylewu znajdo-
wało się drugie, analogiczne ucho. Pola dwóch środ-
kowych segmentów są ornamentowane – znajdują 
się na nich ryte, dość głębokie, podwójne linie fali-
ste, wykonane szerokim rylcem. Segmenty przyden-
ny i pod wylewem są niezdobione (ryc. 40: 4; 44: 1). 
Naczynie nosi ślady silnego przepalenia, szczegól-
nie w górnej partii, czego efektem są spękania na po-
wierzchni ścianki i lokalnie jej większa grubość. Na 
obydwu powierzchniach ścianki znajdują się bar-
dzo wyraźne ślady żelaza (rdzy). Pojemniki o zbli-
żonej formie, a nade wszystko z dwoma uchami wy-
stającymi pionowo ponad krawędź są niezmiernie 
rzadko spotykane na stanowiskach z tego okresu. 
Z terenu ziem polskich dysponujemy łącznie zale-
dwie trzema przykładami takich pojemników, któ-
rych formę zdołano w pełni odtworzyć. Ze star-
szych badań pochodzi misa (względnie kociołek) 
o zrekonstruowanym kształcie (zachował się frag-
ment ścianki z brzegiem oraz jednym uchem) znale-
ziona w Opolu, w warstwie A5 wchodzącej w skład 
warstwy AIII, której uformowanie odnosi się obec-
nie do lat 1160-1185 (Wachowski 1984: np. tabela 3). 
Naczynie ma proste ścianki ustawione ukośnie, roz-
szerzające się ku górze. Brzeg jest nieznacznie po-
grubiony od zewnątrz i zdobiony karbowaniem. Po-
dobnie dekorowana jest również górna powierzch-
nia ucha (Hołubowicz 1956: 121; ryc. 44), (ryc. 42: 4). 
Kolejny przykład pochodzi z podpoznańskiego Tar-
nowa Podgórnego, stan. 82. Duży fragment naczy-
nia umożliwiający pełną rekonstrukcję formy, zna-
leziony został w palenisku znajdującym się zapewne 
pierwotnie w zagłębionej partii domostwa33. Ma on 
prostą ściankę o wysokości 10,7 cm, ustawioną dia-
gonalnie na zewnątrz (rozszerzającą się ku górze). 
Rekonstruowana średnica dna wynosi 15 cm, na-
tomiast średnica wylewu 25,5 cm. Na dnie o wklę-
słej formie znajduje się kolisty pierścień o średni-
cy 10 cm zamykający prawdopodobnie pole w któ-
rym umieszczony mógł być znak garncarski. Ma-

33 Całe założenie wkopane było płycej, stąd zarys domostwa 
na poziomie stropu paleniska nie był czytelny. Warto za-
znaczyć, że oprócz analizowanego tu naczynia, z wypełni-
ska tego samego obiektu pozyskano ułamki jeszcze kilku in-
nych pojemników, w tym okazu z tzw. cylindryczną szyjką 
zdobionego (na szyjce, jak i na brzuścu) rzadko spotyka-
nymi nakłuwanymi motywami (w tym w formie meandra) 
wykonanymi rylcem. 
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sywne, wałeczkowate ucho, wystające pionowo po-
nad krawędź naczynia, dolepione zostało do ścian-
ki po jej obydwu stronach (ryc. 42: 5). Zespół cera-
miki z Tarnowa Podgórnego datowany jest ogólnie 
na fazę E wczesnego średniowiecza (Pruchnik 2010: 
8), choć wydaje się, że metrykę tę można zawęzić 
do XII w., a nawet do 2. połowy tego stulecia. Kil-
ka fragmentów naczynia zapewne o wiaderkowa-
tej formie pochodzi z wczesnośredniowiecznej osa-
dy (koniec XII – połowa XIII w.) odkrytej i badanej 
ostatnio w Krąplewie, gm. Stęszew, pow. poznański, 
stan. 29. Pozyskano wylew z zachowanym szcząt-
kowo uchem przytwierdzonym pierwotnie piono-
wo do krawędzi. Naczynie było dość bogato zdobio-
ne przy pomocy ukośnych, krótkich nacięć umiesz-
czonych przy krawędzi oraz niedbale wykonanych, 
pojedynczych linii falistych występujących w pew-
nych odstępach od siebie. Rekonstruowana wartość 
średnicy wylewu wynosi 12 cm (E. Pawlak, P. Paw-
lak 2018, ryc. VI.36: 5), (ryc. 42: 8). Z terenu Wielko-
polski pochodzą ponadto trzy przykłady uch (dwa 
zachowane w całości, jedno – we fragmencie) stano-
wiących części naczyń tego typu (ryc. 42: 1-3). Jed-
no z uch pochodzi z Ostrowa Tumskiego w Pozna-
niu, z warstwy datowanej na XII i 1. połowę XIII w. 
(Malinowska 1974: 19-20; tabl. XX: 25). Drugi przy-
kład pochodzi z Gniezna, z warstwy datowanej nie 
później niż początek XI w. (Hensel 1939: 151; tabl. 
LXXVI: 8). Trzecie z uch znaleziono w Biechowie, 
pow. wrzesiński, na stanowisku 2 datowanym od 
faz B/C do późnego (?) średniowiecza (Hensel 1950: 
28-31; ryc. 19). Z terenów słowiańskich spoza Pol-
ski, wymienić można naczynie w kształcie wiadra 
z dwoma uchami na krawędzi wylewu znalezione 
na cmentarzysku w miejscowości Blandiana w Sied-
miogrodzie, datowanego na 2. połowę IX lub począ-
tek X w. (ryc. 42: 7; Horedt 1966: 267; ryc. 6: 3; Hil-
czer-Kurnatowska 1986: 481).
 Pozostała tzw. ceramika tradycyjna wykonana 
została z mas garncarskich schudzonych niemal za-
wsze tłuczniem (17x) oraz w nieco mniejszym stop-
niu piaskiem (14x) występującym tylko w jednost-
kowym przypadku samodzielnie. W tworzywie 
znajdują się również grudki marglu (8x), który sta-
nowić mógł jednak naturalny składnik użytego su-
rowca. Wielkość domieszki zawierała się przeważ-
nie w granicach 1-2 mm, choć rejestrowano też do-
mieszkę o mniejszym, ale też i o większym granu-

lacie (dwukrotnie). Ilość elementu schudzające-
go określić można jako dużą oraz bardzo dużą. Na 
czterech dnach znajdują się wyraźne ślady podsyp-
ki – trzykrotnie piasku i popiołu oraz jednorazo-
wo wyłącznie piasku. W przypadku jednego z den 
brak pewności, czy mamy do czynienia z okazem 
odcinanym od tarczy koła, czy na podsypce. Na po-
wierzchni innego dna znajdują się odciski, które są 
odwzorowaniem struktury drewna użytego do bu-
dowy koła garncarskiego, bądź nakładki centrującej 
(krążka). Barwa wypału jest przeważnie szara lub 
brunatna, bądź rzadziej kremowa i ceglasta. Wszyst-
kie wylewy stanowią części garnków dość znacznie 
zróżnicowanych jeżeli chodzi o wielkość – świadczą 
o tym rekonstruowane wartości średnic wylotów 
wynoszące: 8,5, 14, 20, 23, 24 i 28 cm. W większości 
ukształtowanie ścianek naczyń określić można jako 
esowate, z krótką szyjką oraz z baniastym brzuścem, 
którego załom przypadał prawdopodobnie najczę-
ściej mniej więcej w połowie wysokości naczynia 
(ryc. 39: 1, 4, 6). Wylewy uformowane są w więk-
szości w tak zwany wrąb pod pokrywkę od strony 
wewnętrznej oraz w charakterystyczny występ od 
strony zewnętrznej określany jako okap bądź pro-
tookap. Krawędź jest opracowana owalnie lub jest 
płasko ścięta – ukośnie lub poziomo (ryc. 39: 1, 4, 6; 
40: 1; 41: 1). Forma jednego z garnków małych roz-
miarów (średnica wylewu 8,5 cm), którego kształt 
zdołano odtworzyć w około 2/3, odbiega od przed-
stawionych powyżej. Szyjka uformowana jest pio-
nowo, wylew o wyraźnie poszerzonym w stosunku 
do grubości ścianki brzegu, jest nieznacznie wychy-
lony na zewnątrz, natomiast stosunkowo ostry za-
łom brzuśca umieszczony jest w przybliżeniu w po-
łowie wysokości (ryc. 40: 2; 44: 2). Na dwóch ułam-
kach – wylewu (ryc. 39: 1) oraz brzuśca, w obydwu 
przypadkach na powierzchni wewnętrznej, odno-
towano warstwę białego nalotu, być może angoby 
(pobiałki)34. Należy też szczególnie podkreślić sil-
ne przepalenie widoczne na przedmiotach (w tym 
ceramiki - np. ryc. 40: 1, 4; 44: 1), które miały bez-
pośredni kontakt z ogniem w trakcie pożaru budyn-
ku. Sądzić można, że pierwotnie wszystkie naczy-
nia reprezentowane w analizowanym zbiorze były 
ornamentowane; zdobienia nie stwierdzono jedy-

34 Dziwić jednak może zastosowanie angoby na powierzch-
ni wewnętrznej ścianki. Trzeba też brać pod uwagę i to, że 
może to być pochodną warunków zalegania tego materiału 
w obiekcie. 
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nie na kilku niewielkich ułamkach ze strefy brzu-
śca oraz na dnach. W zakresie form ornamentyki 
zwraca uwagę jej znaczna standaryzacja przejawia-
jąca się w występowaniu przeważnie dookolnych 
żłobków-bruzd, pokrywających przeważnie znacz-
ne połacie ścianki naczynia, rozmieszczonych gę-
sto (ryc. 39: 4; 40: 1, 5) lub w pewnych odstępach 
(ryc. 39: 1), niekiedy w połączeniu z pojedynczą rytą 
linią falistą umieszczoną na granicy szyjki i brzuś-
ca (ryc. 39: 6). Na trzech niewielkich ułamkach na-
czyń odnotowano ponadto odmienne rodzaje orna-
mentu: dookolne żłobki rozmieszczone gęsto, do-
okolne żłobki występujące w większych odstępach 
oraz dwa rzędy linii falistej wykonanej stosunkowo 
szerokim rylcem (ryc. 41: 2). Najbardziej rozwinię-
ta forma zdobnictwa znajduje się na ułamku naczy-
nia o cylindrycznej szyjce. Strefa brzuśca zdobiona 
jest poziomymi liniami rytymi, wykonanymi dość 
niedbale i rozmieszczonymi w różnych odstępach. 
Powyżej – w strefie przejściowej między brzuścem 
i szyjką, umieszczone zostały w dwóch rzędach na-
kłucia wykonane rylcem, natomiast na szyjce – trój-
kątna listwa plastyczna. Na profilowanej, szerokiej 
krawędzi wylewu, wykonane zostały poprzeczne, 
soczewkowate nacięcia różnej długości, rozmiesz-
czone dość gęsto (ryc. 40: 2; 44: 2). Do ceramiki tra-
dycyjnej zaliczono również, ze względu na „wcze-
snośredniowieczny” skład masy garncarskiej (duża 
ilość domieszki tłucznia oraz piasku, barwa jasno-
szara oraz ceglasto-szara), dwa fragmenty uch ta-
śmowatych o szerokości 3,5 i 4,1 cm pochodzących 
od dzbanów. Obydwie krawędzie uch zdobione są 
rozmieszczonymi gęsto dołkami wykonanymi pal-
cem (ryc. 39: 3). Dzbany oraz wytwory stalowosza-
re stanowią nowość w asortymencie naczyń używa-
nych w XIII w., choć zapewne pojemniki takie po-
jawiały się w większych ośrodkach, przede wszyst-
kim miejskich oraz tam, gdzie mamy do czynienia 
z napływem ludności z terenów zachodnich w ra-
mach akcji kolonizacyjnej. Oczywiście, należy mieć 
też na względzie kontakty osób o eksponowanej po-
zycji społecznej, przynajmniej w lokalnej skali, a do 
takich mógł należeć pleban z Ptaszkowa. 
 Ceramika stalowoszara stanowi zbiór liczący 
6 ułamków: 1 wylewu, 2 brzuśców, 1 dna, 1 pokryw-
ki oraz 1 ucha. Pamiętać trzeba również o zaginio-
nym dzbanie, prawdopodobnie również stalowosza-
rym. We wszystkich przypadkach odnotowano wy-

stępowanie piasku i tłucznia, przeważnie o stosun-
kowo dużym granulacie (1-2 mm) użytych w bar-
dzo dużej lub dużej oraz jednostkowo w średniej 
ilości. Pod względem rodzaju i wielkości zastosowa-
nej domieszki materiał ten stanowi pewne nawią-
zanie do ceramiki o cechach tradycyjnych. Jedyny 
ułamek wylewu to część garnka o rekonstruowanej 
średnicy wylotu 14 cm. Jest to okaz silnie profilowa-
ny, z zaznaczonym głębokim wrębem pod pokryw-
kę, zdobiony poniżej szyjki dookolnymi żłobkami 
(ryc. 39: 5), nawiązujący do rozwiniętych form ce-
ramiki tradycyjnej z końcowych stadiów wczesne-
go średniowiecza (por. np. Dzieduszycki 1982: 49, 
tabl. XIV – wylewy typu XIX). Na powierzchni dna, 
o rekonstruowanej średnicy 9 cm, znajdują się śla-
dy odcinania od tarczy koła garncarskiego. Podob-
ne pozostałości widoczne są również na powierzch-
ni uchwytu pokrywki o średnicy 3,8 cm (ryc. 39: 2). 
Forma pokrywki i uchwytu, a ponadto jego rozmia-
ry nawiązują do okazów średniowiecznych, w tym 
spotykanych w starszych zespołach z ceramiką sta-
lowoszarą (np. Bednarczyk 1979: tabl. IV: 7; V: 10; VI: 
8; XI: 9 – tu okazy łączone z przełomem pierwszej 
i drugiej ćwierci XIV w.). Ucho taśmowate o szero-
kości 4,5 cm, pochodzi od dzbana. Jest ono zdobio-
ne na obydwu krawędziach, podobnie jak w przy-
padku pozostałych uch, gęsto rozmieszczonymi, 
głębokimi dołkami wykonanymi palcem (ryc. 41: 3).
 Z wypełniska obiektu pochodzi również niewiel-
ki ułamek wylewu naczynia (misy lub beczułkowa-
tego garnka), który możemy łączyć prawdopodob-
nie z osadnictwem ludności kultury łużyckiej, a po-
nadto 4 krzemienie. 

Pozostałe przedmioty
 Z wypełniska obiektu pochodzi grot żelazny 
włóczni zachowany obecnie (po sklejeniu) w dwóch 
fragmentach – stosunkowo szeroki liść o kształ-
cie zbliżonym do lancetowatego, o długości oko-
ło 26 cm oraz tulejka o długości około 11 cm. Mak-
symalna szerokość liścia o soczewkowatym prze-
kroju poprzecznym wynosi 7,1 cm, natomiast jego 
grubość 1,3-1,8 cm. Największa zewnętrzna śred-
nica tulejki wynosi przy wylocie 4,1 cm, natomiast 
przy nasadzie liścia – 2,7 cm. Maksymalna średnica 
wewnętrzna tulejki wynosi 2,6 cm. Pierwotna cał-
kowita długość grotu wynosić mogła około 37 cm 
(ryc. 41:5; 43:3). Przedmiot nosi ślady silnego prze-
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palenia, co stanęło na przeszkodzie do określenia ga-
tunku drewna, z którego wykonane zostało drzew-
ce35. Egzemplarz z Ptaszkowa nawiązuje do grotów 
włóczni zaklasyfikowanych przez Andrzeja Nadol-
skiego do typu V (1954: 54-55) – o lancetowatym 
kształcie liścia, zbliżonym do formy liścia wierzby. 
Cytowana praca dostarcza przykładów świadczą-
cych o popularności grotów zbliżonych pod wzglę-
dem formy we wczesnym średniowieczu (są to np. 
okazy z Końskich, Muchocina, Gozdowa i Działdo-
wa – Nadolski 1954: tabl. XXIV:3; XXV:1; XXVI:1, 3). 
Ze względu na kształt liścia oraz proporcje, możemy 
grot ptaszkowski zaliczyć do odmiany Va wydzielo-
nej dla materiałów z Pomorza Zachodniego (Świąt-
kiewicz 2002: 42-44) i Małopolski (Strzyż 2006: 68-
69). W przypadku okazów typu V odmiany a, naj-
większa szerokość liścia przypada na ¼-½ jego dłu-
gości. Wydaje się jednak, że masywność oraz znacz-
na szerokość liścia, pozwalają widzieć nawiązania 
formalne do grotu z Ptaszkowa wśród zabytków łą-
czonych z najmłodszymi stadiami wczesnego śre-
dniowiecza oraz z późnym średniowieczem. Trud-
no wprawdzie wskazać bardzo bliskie pod wzglę-
dem formalnym analogie do przedmiotu z Ptaszko-
wa, niemniej jednak zwrócić można uwagę na oka-
zy zbliżone, szczególnie z miejsc o pewnym datowa-
niu. Wśród nich wymienić można grot pochodzący 
z Opola-Ostrówka, z warstwy AI, która datowana 
jest na lata 1210-1240. Grot opolski charakteryzuje 
się jednak smuklejszą formą oraz nieco innymi pro-
porcjami (długość liścia odpowiada w przybliżeniu 
długości tulejki), a ponadto całkowitą długością za-
ledwie około 17 cm (Wachowski 1984: 15; ryc. 3: c). 
Formalne podobieństwo przedstawia również grot 
pochodzący z badań w Raciążu, pow. tucholski, woj. 
kujawsko-pomorskie. Jest to jednak również okaz 
krótki, o długości 17 cm, o smukłej sylwetce, a pro-
porcje długości liścia i tulejki, podobnie jak w przy-
padku grotu z Opola, są zbliżone. Datowany jest on 
na 2. połowę XIII w. (Świątkiewicz 2010: 20 oraz 
ryc. 9: 7). Bardzo zbliżone kształt i proporcje do eg-
zemplarza z Ptaszkowa ma grot pochodzący z Pio-
trowic Świdnickich, pow. świdnicki, o całkowitej 
długości 30,6 cm, szerokości liścia 5,8 cm, datowany 

35 Analizę gatunkową drewna, którego nikłe szczątki znajdowa-
ły się w tulei włóczni i w obuchu siekiery oraz w postaci ka-
wałków pozyskanych z wypełniska chaty, wykonała mgr Iga 
Pietrzak, której bardzo dziękuję za zainteresowanie się prób-
kami i wykonanie badań. 

na XI w. (Kaletyn 1962: 303-304; ryc. 14; Chmielo-
wiec, Kašpar 2011: 90-91; ryc. 3: k). Analogię stano-
wić może również grot włóczni znaleziony w Rud-
niku-Dolinach nad Sanem (pow. niżański). Ma on 
długość 36 cm, długość liścia 28,5 cm, średnicę tu-
lejki 3,4 cm oraz maksymalną szerokość liścia 4,7 m 
(Florek 1992: 249-250; Strzyż 2006: ryc. 14: 4 – tu 
błędna informacja o miejscu pochodzenia). Grot 
ten datowany jest ogólnie na wczesne średniowie-
cze, choć jak zaznacza M. Florek (1992; 249 i n.), 
bardzo podobny okaz znany z Krakowa, pocho-
dzi dopiero z XIV – XV w. (por. Żygulski 1982: 330, 
nr 28). Z terenu Małopolski poświadczone są jesz-
cze inne egzemplarze o zbliżonym kształcie do pre-
zentowanych wcześniej (Strzyż 2006: tabela VIII; 
ryc. 12: 11; 13: 11-12) – z Wróblika Szlacheckiego, 
pow. krośnieński (znalezisko luźne, XI w.), Krako-
wa-Wawelu (IX – X w.), Radymna (znalezisko luź-
ne, XI w.). Kilka grotów typu V pochodzi z cmenta-
rzysk w centralnej Polsce, na przykład w Lubieniu, 
pow. piotrkowski, datowanego na okres od 1. ćwier-
ci XI do końca 3. ćwierci XII w. Wśród nich znaj-
dują się egzemplarze podobne pod względem formy 
do okazu z Ptaszkowa (Kurasiński, Skóra 2012: tabl. 
VIII: 1; LXX: 1). Groty zaliczone do typu V, jednak-
że o formie bardziej smukłej niż okaz z Ptaszkowa, 
znane są na przykład z cmentarzysk w Lutomiersku, 
pow. pabianicki (koniec X – 1. połowa XI w.; Zoll- 
 -Adamikowa 1975: 170-172; Nadolski 1959: 54-56; 
np. tabl. XXXVIII: e-g; XXXIX: a, e) oraz w Pod-
dębicach, pow. poddębicki (XII – początek XIII 
w.; Wiklak 1960: 190-191; tabl. XLV: 7). Pewne po-
dobieństwo wykazują również nieliczne groty z te-
renu Pomorza Zachodniego, choć należy podkre-
ślić, że wszystkie okazy sklasyfikowane w ramach 
typu Va, pochodzące z wymienionego obszaru, sta-
nowią znaleziska o bliżej nieustalonym datowaniu 
(Świątkiewicz 2002: 42-43, tabl. X: 2-3, tabela IVA). 
Egzemplarz o zbliżonych proporcjach do grotu 
z Ptaszkowa, jednakże o bardziej smukłym kształ-
cie, pochodzi z Mazowsza, z cmentarzyska w Płoc-
ku-Podolszycach, datowanego na 2. połowę XI – 1. 
ćwierć XII w. (Kordala 1992; tabl. XX: 1). Analogii 
formalnych dostarczają również niektóre groty z te-
renu Czech – np. ze Zlenic i z Semic, choć w ich 
przypadku przyjmuje się wczesną metrykę (odpo-
wiednio IX – XI i VIII – IX w. – Chmielowiec, Ka-
špar 2011: 89-92; ryc. 1, 3: a-b), ale też egzemplarze 
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Tabela 10. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski. Zestawienia ceramiki pozyskanej w latach 1938 i 1957

Nr inw.

Tradycyjna Stalowoszara Brunatna

Wylew Brzusiec Dno Ucho R Wylew Brzusiec Dno Pokrywka Ucho Pokrywka

1938:262 6(9) 5(6) 5(9) 2 3 1 2 1 1 1 -

1957:59 4 2 - - - 1 2 - - - 1

Łącznie 10(13) 7(8) 5(9) 2 3 2 4 1 1 1 1

 R – naczynie o odtworzonej w pełni formie.

Z najdawniejszych dziejów Ptaszkowa – wczesnośredniowieczne cmentarzysko i średniowieczna wieś...

młodsze (np. grot z Blanska) datowane ogólnie na 
XIV i XV w. (Žákovský 2008: 480; ryc. 3: 5). W ty-
pologii autorstwa Alexandra Ruttkay’a obejmują-
cej groty pochodzące ze Słowacji, okaz z Ptaszko-
wa umieścić by można w obrębie typu II, przede 
wszystkim IIa, choć pewnych podobieństw dopa-
trywać się można u niektórych okazów zaliczonych 
do typu IIIa (Ruttkay 1975: np. ryc. 17: 3, 11; 20: 10; 
1976: 300-301; ryc. 36). Groty typu II znane są z te-
renu Słowacji głównie z okresu od IX do XII w., na-
tomiast na terenie Węgier datowanie najmłodszych 
okazów obejmuje XII i XIII w. (Ruttkay 1976: 300). 
Egzemplarze typu III znane są z terenu Słowacji ze 
stanowisk w szerokim odcinku czasu, bo między 
VIII, a XIV w. (Ruttkay 1976; 300-301). Datowanie 
ogólnie na okres X-XIII w. przyjmuje się dla grotu 
włóczni o zbliżonych proporcjach do okazu ptasz-
kowskiego, jednakże z nieco węższym liściem, po-
chodzącego z miejscowości Podhorce, w obwodzie 
lwowskim (Liwoch 2005: 39 oraz rys. 3). W typolo-
gii zaproponowanej przez Anatolija N. Kirpičniko-
va egzemplarze o zbliżonym kształcie, jednakże bar-
dziej smukłe, datowane na XI-XII w., zaliczone zo-
stały do typu IV (Kirpičnikov 1966: ryc. 1; tabl. III: 
5; VI: 2) oraz IVA, datowane głównie na XII – XIII 
w., ale używane też w późniejszych czasach (Kirpi-
čnikov 1966: 15; ryc. 1, tabl. II: 7; IX: 3). Najbliższą 
jednak analogią formalną pochodzącą z terenów 
ruskich, prezentowaną w pracy A. N. Kirpičniko-
va, jest grot włóczni z kurhanu w Ronkowicy, da-
towanego na XI – XII w., zaliczony przez tego ba-
dacza do typu III (Kirpičnikov 1966: tabl. II: 4). Jak 

pokazują przywołane przykłady, znaleziska grotów 
tego typu mają charakter ponadregionalny i dato-
wane są w dość długim odcinku czasu – od VIII/
IX w. po późne średniowiecze (Kurasiński, Skóra 
2012: 44). Jak widać z powyższego zestawienia, for-
ma grotu nie stanowi wystarczającej przesłanki da-
jącej możliwość w miarę precyzyjnego datowania. 
Masywna budowa przedmiotu oraz jego wielkość, 
skłaniają raczej do poszukiwania odniesień w ma-
teriałach datowanych na młodsze odcinki wczesne-
go średniowiecza oraz z przełomu wczesnego i póź-
nego średniowiecza. W tym przypadku dość istot-
ne znaczenie dla próby uściślenia metryki oraz prze-
znaczenia przedmiotu ma kontekst, z którego pocho-
dzi. Jego datowanie podeprzeć zatem musimy usta-
leniami poczynionymi wcześniej dla ceramiki. Jeże-
li przyjmiemy, że odkryte relikty domostwa łączyć 
można z najstarszą siedzibą plebana ptaszkowskie-
go, to grot ten był zapewne wykorzystywany w myśli-
stwie, a nie na polu walki.
 Jeden z innych przedmiotów żelaznych, to za-
pewne fragment ośnika o zachowanej długości 
14,9 cm, szerokości ostrza 4,2 cm oraz grubości 
ostrza 0,7-0,9 cm (ryc. 41: 4).
 Trzeci z przedmiotów żelaznych zachował się 
w formie pręta/sztabki o długości 10,4 cm, mak-
symalnej szerokości 1,5 cm i grubości 0,6 cm. Bli-
żej jednego z końców znajduje się otwór o średnicy 
0,3 cm (ryc. 41: 6). Trudno określić przeznaczenie 
przedmiotu – być może mamy do czynienia z rę-
kojeścią noża, choć zwraca szczególną uwagę jego 
masywność. 
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 Kolejny przedmiot stanowi kilka bardzo silnie 
przepalonych fragmentów, które po sklejeniu two-
rzą zdeformowany w wyniku działania wysokiej tem-
peratury obuch siekiery o zachowanych zewnętrz-
nych wymiarach: 4-5 × 5 × 5,3 cm. Obecne wymiary 
trójkątnej, względnie prostokątnej pierwotnie osady 
zawierają się w granicach: 1-1,6 × 3,2 cm (ryc. 41: 7). 
W osadzie znajduje się szczątkowo zachowane drew-
no będące pozostałością styliska. Analiza, wykonana 
przez Igę Pietrzak, pozwoliła ustalić, że trzonek wy-
konany był z drewna liściastego pierścieniowo naczy-
niowego, a więc z surowca twardego. W przypadku 
bardzo licznej kolekcji wczesnośredniowiecznych to-
porów wraz z toporzyskami, pochodzącej z Ostro-
wa Lednickiego, stwierdzono wyłączne występowa-
nie drewna liściastego, cechującego się w znakomi-
tej większości dużą twardością (przeważnie było to 
drewno grabowe, ale odnotowano też dębowe, jesio-
nowe i wiązowe). Styliska z drewna miękkiego (olsza, 
topola, klon) należą w wymienionej kolekcji do rzad-
szych (Stępnik 2013: 283 i n.).
 Oprócz powyższych, z wnętrza chaty pochodzi 7 
silnie skorodowanych fragmentów przedmiotów że-
laznych, w większości okruchów, poza jednym, któ-
rego wymiary wynoszą 6,4 × 5,9 × 1,9 cm. Nie na-
trafiono w analizowanym materiale na pozostałości 
motyki ("haczki"), którą odkryto w trakcie badań, 
o czym informuje przywoływana notatka (ryc. 37).
 Ponadto pozyskano zbiór 107 kości zwierzęcych, 
poza dwiema, bardzo silnie rozdrobnionych, wśród 
których wydzielono szczątki świni, kury oraz bydła. 
Część z nich wykazuje silne przepalenie w ogniu. 
Kości większych rozmiarów, to trzony kości pisz-
czelowych bydła używane zbyć może jako łyżwy 
(Osypińska 2014; tabela 11). Ich długość wynosi 23,5 
i 28 cm (ryc. 41: 8-9).
 Z wypełniska obiektu, jednakże bez wskazania 
konkretnego miejsca, pochodzą kawałki drewna so-
snowego (Pinus sylvestris L.), choć ze względu na ich 
dobry stan zachowania, wydaje się jednak, że są to 
szczątki niezwiązane z obiektem.

1957 rok

 W 1957 roku w ogrodzie, na terenie probostwa, 
pozyskano łącznie 10 ułamków naczyń. Materiał ten 
łączy się ze stanowiskiem 1 odkrytym w 1938 roku 

(Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1980: 323)36. Co wię-
cej, jego cechy skłaniają, by przyjąć, że poza jed-
nym fragmentem pokrywki o brunatnej barwie wy-
pału, mamy do czynienia ze źródłami, które może-
my łączyć z czasem funkcjonowania budynku drew-
nianego, którego pozostałości odkryto przed woj-
ną. W skład tego zbioru wchodzi 6 ułamków naczyń 
tradycyjnych (części 4 wylewów oraz 2 brzuśców), 
3 ułamki naczyń stalowoszarych (1 wylewu oraz 
2 brzuśców) oraz fragment pokrywki o brunatnej 
barwie wypału. Ceramika ta nie różni się od omó-
wionych wcześniej wytworów pod względem użyte-
go surowca. Wszystkie ułamki wylewów pochodzą 
od garnków o zróżnicowanych wielkościach (war-
tości średnic wylotów wynoszą: 14, 14,5, 18 i 22 cm) 
i charakteryzują się dość rozwiniętą profilacją. Na 
dwóch spośród nich, bezpośrednio powyżej szyjki, 
znajduje się listwa plastyczna tworząca tak typowy 
dla ceramiki tego okresu okap/protookap (ryc. 45: 
1, 3). Na trzech ułamkach wylewów, po stronie we-
wnętrznej znajduje się charakterystyczne wgłębie-
nie pod pokrywkę (ryc. 45: 1, 3-4). Wszystkie na-
czynia tradycyjne reprezentowane w tym zbiorze 
były zdobione. W przypadku wylewów każdorazo-
wo jest to element plastyczny oraz ryty. Krawędzie 
wylewów z okapem/protookapem dekorowane są 
rozmieszczonymi dość gęsto dołkami palcowymi, 
natomiast strefa bezpośrednio pod szyjką – dwie-
ma liniami rytymi umieszczonymi w pewnym od-
stępie od siebie (ryc. 45: 1, 3). Wylew trzeciego z na-
czyń, silnie profilowany, zdobiony jest kombinacją 
poziomych listw plastycznych uzyskanych przez od-
powiednie wymodelowanie ścianki z naniesionymi 
na nie dwiema rytymi liniami falistymi (ryc. 45: 4). 
Czwarty z fragmentów zdobi głębokie, poziome 
wgłębienie umieszczone bezpośrednio pod krawę-
dzią oraz poziome, szerokie bruzdy ryte, znajdują-
ce się na brzuścu (ryc. 45: 6). Na fragmencie jedne-
go z brzuśców znajdują się dookolne linie ryte, nato-
miast na drugim – pasmo wielokrotnej linii falistej 
wykonane kilkuzębnym grzebieniem.
 Wylew naczynia stalowoszarego to część garnka, 
o rekonstruowanej średnicy wylotu 15,5 cm, z wy-
raźnie zaznaczonym okapem. Jest on łukowato wy-
chylony na zewnątrz i zdobiony w strefie między 

36  Pozyskany wówczas materiał został przekazany do Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu przez J. Jankowskiego z No-
wego Tomyśla (nr inw. 1957:59, nr kat. 1957:131 - Śmigiel-
ski 1959: 284). 
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Tabela 11. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Zestawienie kości zwierzęcych pochodzących 
z badań w 1938 roku (analiza dr Marty Osypińskiej)

Gatunek Anatomia Tafonomia

Świnia (Sus scrofa f. domestica) 12 fragm. czaszki przepalone w temp ok. 900°C

Kura (Gallus gallus f. domestica)

2 fragm. k. piszczelowej przepalona

2 fragm. k. ramiennej

1 kręg

2 fragm. żeber

Bydło (Bos primigenius f. domestica)

trzon k. piszczelowej
trzon k. piszczelowej (inw: 
1938:524)
Bd-54,33; SD-35,34 Nasady ogryzione przez psy

2 fragm. k. ramiennej Wiek: sub-adult

Nieokreślone 84 fragm. Przepalone w temperaturze ok. 900°C

Z najdawniejszych dziejów Ptaszkowa – wczesnośredniowieczne cmentarzysko i średniowieczna wieś...

brzegiem a krawędzią okapu stosunkowo szero-
ką, płytką linią falistą wykonaną rylcem (ryc. 45: 5). 
Dwa ułamki brzuśców zdobione są w jednym przy-
padku dookolnymi, gęsto rozmieszczonymi żłobka-
mi-bruzdami, natomiast w drugim – kombinacją 
dookolnych, poziomych linii rytych i umieszczo-
nych między nimi liniami falistymi. 
 Ułamek pokrywki o brunatnej barwie wypału, 
wykonany jest z masy schudzonej wyłącznie pia-
skiem. Owalny uchwyt ma średnicę 2,6 cm. Za-
równo kształt pokrywki oraz kształt i wielkość guz-
ka (uchwytu) pozwalają łączyć ten wytwór ogólnie 
z okresem nowożytnym.

Uwagi końcowe
 Pozyskane w trakcie prac archeologicznych 
w Ptaszkowie źródła stałe i ruchome stanowią bez-
cenną bazę do poznania wczesnych etapów funkcjo-
nowania wsi, zarówno w okresie wczesnośrednio-
wiecznym, jak i w późnym średniowieczu. Okres 
wczesnośredniowieczny reprezentowany jest przez 
cmentarzysko „szkieletowe” położone poza obsza-
rem kościoła, które stanowi zupełne novum jeże-
li chodzi o historię miejscowości oraz mikroregio-
nu. Na podstawie odkrytych grobów, mimo niewiel-
kiego zakresu naszych badań, możliwe było już na 
tym etapie sformułowanie wniosków odnośnie do 
cech obrządku pogrzebowego oraz datowania gro-
bów. Co więcej, nekropola ta mogła być użytkowa-
na nie tylko przez mieszkańców Ptaszkowa, ale rów-
nież przez ludność zamieszkującą w pobliżu. W opar-

ciu o cechy topografii terenu, w tym również rozpo-
znane w trakcie prowadzonych przez nas prac arche-
ologicznych, można sądzić, że osada znajdowała się 
po drugiej, tj. wschodniej stronie nieistniejącego dziś 
cieku, zasypanego prawdopodobnie w średniowie-
czu, w momencie powstawania regularnej zabudowy 
wsi lokowanej zapewne na prawie niemieckim. Przy-
jąć można hipotezę, że osada wczesnośredniowiecz-
na mogła znajdować się na obszarze zajętym później 
przez kościół, plebanię oraz otaczający je teren. Ist-
nienie wsi późnośredniowiecznej, udokumentowa-
ne w odkryciu licznych reliktów zabudowy, odzwier-
ciedlone jest również w źródłach pisanych. Oprócz 
kościoła poświadczonego w końcu XIII w., znajdu-
jemy informacje o znajdującym się w Ptaszkowie 
fortalicium, wymienionym pod rokiem 1386. Wów-
czas to Mikołaj, dziedzic w Ptaszkowie, Ptaszkowski 
z rodu Borków, herbu Gryżyna, złożył wraz ze swo-
im bratem Andrzejem przysięgę na wierność królo-
wi Władysławowi Jagielle, zapewniając równocześnie, 
że wpuszczą króla lub starostę generalnego Wielko-
polski do gródka w przypadku zagrożenia (Słownik 
2010: 908). Analiza topografii terenu pozwala domy-
ślać się istnienia owego obronno-rezydencjonalnego 
założenia około 200 m na północny wschód od za-
budowy wsi, w miejscu, w którym znajduje się budy-
nek byłej szkoły podstawowej bądź usytuowana nie-
co na północ od niej murowana, niewielka kaplica 
(działka 113/1, względnie 113/4), nad brzegiem znaj-
dującego się po stronie północnej stawu, dziś nie-
mal zasypanego i zarośniętego (ryc. 1 i 36). Należy 
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mieć nadzieję, że nie powtórzą się błędy popełnione 
przez właściwą jednostkę odpowiedzialną za ochro-
nę dziedzictwa archeologicznego, a przyszłe badania 
pozwolą zlokalizować miejsce, w którym usytuowa-
na była siedziba właścicieli Ptaszkowa. Trzeba doło-
żyć wszelkich starań, by ewentualna rozbudowa wsi 
w strefie wskazanej jako potencjalne miejsce lokali-
zacji siedziby nie przyczyniła się do zaprzepaszcze-
nia szansy na kompleksowe rozpoznanie tego tere-
nu. Powyższy apel jest zupełnie uzasadniony w kon-
tekście prac instalacyjnych w obrębie poszczególnych 
posesji (na trasie od studzienek usytuowanych w ich 
granicach, do istniejących budynków) wykonanych 
przez ich właścicieli zapewne w końcu 2011 i w 2012 
roku37 bez nadzoru archeologicznego (!). Należy wy-
razić żal, że w świetle istniejących procedur nie zdo-
łano zapewnić odpowiedniej obsługi archeologicznej, 
w efekcie której możliwe było pozyskanie kolejnych 

– bezcennych – źródeł do poznania zasięgu i chrono-
logii cmentarzyska oraz zabudowy średniowiecznej 
wsi. Występowanie wczesnośredniowiecznych gro-
bów oraz pozostałości zabudowy wsi średniowiecz-
nej na trasie niektórych przyłączy wykonanych w po-
czątkach 2012 roku, uznać trzeba, w świetle posia-
danej przez nas wiedzy, za niepodlegające dyskusji. 
W tym kontekście ubolewać należy nad zaprzepasz-
czeniem jedynej w swoim rodzaju szansy rozpozna-
nia niezwykle istotnych nawarstwień w przyłączu do 
obecnej plebanii, na odcinku o długości około 65 m. 
Trasa owego przyłącza prowadziła przy kościele (po 
jego południowo-wschodniej stronie), poprzez te-
ren w którym przeprowadzono prace wykopaliskowe 
w 1938 roku odsłaniając relikty prawdopodobnie naj-
starszej plebanii ptaszkowskiej. Mimo, iż truizmem 
wydaje się stwierdzenie, że stanowisko o tak niepo-
spolitej randze powinno być objęte szczególnie pie-
czołowitym nadzorem konserwatorskim, to pozosta-
wienie prac ziemnych bez nadzoru archeologicznego 
jest trudne do wytłumaczenia. Trzeba stwierdzić, że 
w 1938 roku, mimo niedoskonałości prawa w zakre-
sie ochrony konserwatorskiej, zdziałano zdecydowa-
nie więcej dzięki obywatelskiej postawie ks. Edwarda 
Kundegórskiego i osób, które przeprowadziły bada-
nia wykopaliskowe niż obecnie, w czasie wykonywa-
nia przyłączy indywidualnych.

37 Taką informację uzyskałem od jednego z mieszkańców 
Ptaszkowa w drugiej połowie 2012 roku.
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From the oldest history of Ptaszkowo – an early 
medieval cemetery and a medieval village in the 

light of archaeological research 
Summary

In 2011, a Poznań Archaeological Conservation Unit headed by 
Henryk Klunder supervised the construction of a sanitary sew-
age system in Ptaszkowo, Grodzisk Wielkopolski Commune, 
to ensure that any archaeological sources exposed there were 
recorded. In the course of the construction, altogether 19 grave 
pits with 21 burials were discovered as well as remains originat-
ing with 10 other destroyed graves. In addition, 17 other features 
were exposed and documented. Apart from a posthole (Fea-
ture 28), probably connected to Burial 12, they for the most part 
represent what is left of medieval settlement or other of inde-
terminate date. Trenches yielded movable finds: 880 potsherds, 
few animal bones, including a single bone skate, pieces of daub, 
a few tile and flint fragments and lumps of iron and glass (?) 
slag. Other finds included a stone bearing traces of working, 
a small Lithuanian copper coin minted during the reign of 
John Casimir (mid-17th c.) and iron objects (knives, a boot stud, 
builder's hardware, a horseshoe).
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 Of the 19 discovered grave pits, only Grave 10 (Feature 22) 
could be completely exposed, documented and explored; the 
others were recorded within trenches only in part. The graves 
yielded bone remains of 21 individuals in total. Furthermore, 
considerable amounts of unattached anthropological mate-
rial were extracted and identified with 10 individuals. The un-
earthed graves are not connected to the nearby church, the 
earliest recorded reference to which was made already in 1298, 
because they are dispersed over a large area outside its immedi-
ate surroundings. They should be dated to a period preceding 
the construction of the church, that is, the period from the end 
of the 11th century or, possibly, the turn of the 11th century, to the 
middle or the very beginning of the second half of the 13th cen-
tury. In the southeast, the cemetery was bounded by a water-
course that was filled with earth in the early development stages 
of a late medieval village. 
 The medieval settlement may be associated without doubt 
with the relics of four houses (Features 7, 10, 12 and 19). The 

study of excavation records and movable finds argues in favour 
of the hypothesis about two phases of medieval settlement. The 
first phase is documented by older strata, forming the fill of 
cellars under Huts 7 and 19. This settlement phase may be also 
associated with three other features. On the strength of mea-
gre pottery finds, the beginning of the older phase of medieval 
settlement may be set at the second half or the end of the 13th 

century. A plausible hypothesis holds that the village may have 
been founded by populations ignorant of local settlement real-
ity, which explains why buildings were erected in a cemetery. In 
the 15th century, new buildings were built. While in the older 
phase the walls of houses were not as a rule covered with a layer 
of clay, the 15th-century houses were half-timbered, built of tim-
ber and clay. The new buildings were erected on the site of old 
ones. What attracts attention is the fact that the medieval vil-
lage layout has been copied until modern times. 
 The excavations produced also prehistoric pottery: from the 
Early Bronze Age and the times of the Lusatian culture. 
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Ryc. 1. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski. Lokalizacja miejsca nadzoru archeologicznego (na niebiesko) oraz propozycje lokalizacji 
siedziby rycerskiej (na żółto). Oprac. P. Wesołowska



Ryc. 2. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Przebieg wykopów kanalizacyjnych z zaznaczonymi studzienkami. Oprac. P. Wesołowska

Ryc. 3. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Lokalizacja wykopów i obiektów archeologicznych. Oprac. P. Wesołowska
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Ryc. 5. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Przyłącze 1 (do studzienki S68a) - profil wschodni wykopu (1). 
Przyłącze 10 (do studzienki S74a) - fragment profilu wschodniego (2) i zachodniego (3) części południowej wykopu 

oraz fragment profilu wschodniego i zachodniego oraz profil południowy (4) części północnej wykopu. 
Rys. P. Pawlak, P. Wesołowska



Ryc. 6. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Przyłącze 2 (do studzienki S69b) - przekrój poziomy na głębokości 
około 0,6 m (1) i 1 m (2) oraz profil wschodni wykopu (3). 

Rys. P. Wesołowska



Ryc. 7. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Przyłącze 3 (do studzienki S71a) – przekroje poziome na głębokości 
około 0,9 m (1), 1,3 m (2-3) i 1,4 m (4) oraz profil południowy i zachodni (5) wykopu. 

Rys. P. Wesołowska
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Ryc. 9. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Łącznik 4-5 (1-8). Przekroje poziome wykopu na głębokości około 0,9 m (1, 4-5), 
1,2 m (3) i 1,4 m (6), przekroje pionowe ob. 23 i 25 (2), profil wschodni i fragment profilu północnego wykopu (8) 

oraz przekrój pionowy ob. 28 (7). Przyłącze 5. Fragment profilu zachodniego (9). Rys. P. Wesołowska



Ryc. 10. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Łącznik 4-5. Przekroje poziome obiektu 22 (grobu 10) na głębokości 1,1 m (1) 
oraz 1,2 m (2-3) – układ warstw w wypełnisku jamy grobowej bez szkieletu (2) oraz ze szkieletem (3). Rys. P. Wesołowska



Ryc. 11. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Przyłącze 6 (do studzienki S73a). Profil zachodni i fragment profilu południowego (1). 
Przyłącze 7. Profil wschodni wykopu (2). Przyłącze 9 (do studzienki S69a). Profile: południowy (3), północny (5) 

oraz fragment profilu zachodniego (4) części południowej wykopu. Rys. P. Wesołowska



Ryc. 12. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Przyłącze 8 (do studzienki S70a). Przekroje poziome na głębokości około 0,7 m 
z układem warstw w wypełnisku jamy grobowej bez szkieletu (1) i ze szkieletem (2) oraz fragment profilu wschodniego (3) 

części północnej wykopu; fragment profilu zachodniego (4) części południowej wykopu oraz przekroje poziome 
na głębokości około 0,8 m (5) i 1,1 m (6). Rys. P. Pawlak, P. Wesołowska
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Ryc. 15. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop główny – odcinek I. Czaszka kobiety pozyskana przed objęciem prac 
budowlanych nadzorem. Widoczne zazielenienie w miejscu kontaktu z przedmiotami (zapewne kabłączkami skroniowymi) 

wykonanymi z brązu lub miedzi. Fot. P. Pawlak
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Ryc. 18. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop główny – odcinek I. Obiekt 4 (grób 1). Fot. S. Pruchnik

Ryc. 19. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop pod przyłącze 4. Obiekt 16 (grób 5). Fot. P. Pawlak



Ryc. 20. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Odkryte obiekty w wykopie pod przyłącze 4. Fot. P. Pawlak

Ryc. 21. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop łączący przyłącza 4 i 5. Obiekt 27 (grób 13). Fot. P. Pawlak



Ryc. 22. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop łączący przyłącza 4 i 5. Jama grobowa 10 (obiekt 22) – widoczne 
relikty drewnianej konstrukcji. Fot. P. Pawlak

Ryc. 23. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop łączący przyłącza 4 i 5.
Jama grobowa 10 (obiekt 22) na poziomie szkieletu. Fot. P. Pawlak



Ryc. 24. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop główny – odcinek I. Zasypisko cieku. Fot. S. Pruchnik

Ryc. 25. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop główny – odcinek I. Fragment południowej ściany wykopu 
z przekrojem zasypiska cieku. Fot. S. Pruchnik



Ryc. 26. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop główny – odcinek II. Ściana południowa. Fot. S. Pruchnik

Ryc. 27. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop pod przyłącze 4. Obiekt 19. Fot. P. Pawlak



Ryc. 28. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Przyłącza 2 i 3. Przyłącze 2 - ceramika z ob. 7 (1-2, 5, 8-11, 13, 15-16, 18-19) oraz z powierzchni 
wykopu (3-4, 6, 12, 14); przedmiot żelazny (7) oraz gwóźdź żelazny (17) z ob. 7; przyłącze 3 – ceramika z ob. 12 (21, 24-25) 

oraz z powierzchni wykopu (20, 22-23). Rys. J. Beda, E. Pawlak. 
Oznaczenie rodzaju ceramiki: A – tradycyjna, B – stalowoszara, C – ceglasta, D – brunatna, 

E – stalowo-ceglasta, F – kremowa – G – stalowo-kremowa, H – kultura łużycka



Ryc. 29. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Przyłącza 3, 4 i 5 oraz wykop łączący przyłącza 4 i 5. 
Przyłącze 3 – ceramika z ob. 12 (1-2, 5, 11, 13-14, 16-17) oraz z powierzchni wykopu (3-4, 6-10, 12, 15, 19); 

przedmiot żelazny z ob. 12 (18); przyłącze 4 – ceramika z ob. 19 (20, 23) oraz z powierzchni wykopu (22, 26); 
przyłącze 5 – ceramika (21) oraz przedmiot żelazny z powierzchni wykopu (27); 

łącznik wykopów 4 i 5 – ceramika z powierzchni wykopu (24-25, 28-29). 
Rys. J. Beda, E. Pawlak



Ryc. 30. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Przyłącze 5 oraz wykop łączący przyłącza 4 i 5. Przyłącze 5 – fragment podkowy 
żelaznej (1) oraz hak żelazny (3) z ob. 19; ceramika z powierzchni wykopu (8). Łącznik wykopów 4 i 5 – ceramika 

z powierzchni wykopu (2, 4-7, 9-16). Rys. J. Beda, E. Pawlak



Ryc. 31. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop łączący przyłącza 4 i 5, przyłącza 7 i 10 oraz wykop główny – odcinek II. 
Łącznik wykopów 4 i 5 – ceramika z powierzchni wykopu (1). Przyłącze 7 – ceramika (2-11, 14-15, 20) oraz kafle (12-13) 

z powierzchni wykopu. Przyłącze 10 – ceramika (16, 18-19, 21) oraz fragment noża żelaznego (17) z powierzchni wykopu. 
Odcinek II – ceramika (22) z powierzchni wykopu. Rys. J. Beda, E. Pawlak



Ryc. 32. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Przyłącze 10 oraz wykop główny – odcinki I i II. Przyłącze 10 – ceramika (1-2, 4-7) 
z powierzchni wykopu. Odcinek I – ceramika (8-9); szabla dzika/świni (12) z ob. 3; ceramika (10, 15), łyżwa kościana (11) 

oraz nóż żelazny (14) z powierzchni wykopu (11). Odcinek II - ceramika z ob. 10 (16-17); ceramika (3, 18) 
oraz przedmiot żelazny (13) z powierzchni wykopu. 

Rys. J. Beda, E. Pawlak



Ryc. 33. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop główny – odcinki II-IV. Odcinek II - ceramika z ob. 10 (1, 4, 9) 
oraz z powierzchni wykopu (5, 8, 12); przedmioty żelazne z powierzchni wykopu (2-3). Odcinek III – ceramika (18), 

szeląg litewski Jana Kazimierza (7) oraz podkówka żelazna (10) z powierzchni wykopu. 
Odcinek IV – ceramika z ob. 15 (16) oraz z powierzchni wykopu (6, 13-17). 

Rys. J. Beda, E. Pawlak; fot. P. Pawlak



Ryc. 34. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Wykop łączący przyłącza 4 i 5. Ceramika z ornamentem tekstylnym 
z wypełniska jamy grobowej 10 (obiekt 22), (1-2) oraz z powierzchni wykopu (3). Fot. P. Pawlak



Ryc. 35. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Diagram datowania metodą 14C AMS grobów 1 (ob. 4; inw. Pt/03) 
oraz 10 (ob. 22; Pt/18) wykonanego w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym.

Ryc. 36. Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wielkopolski, stan. 1. Lokalizacja i zasięg cmentarzyska wczesnośredniowiecznego 
oraz wsi średniowiecznej na podkładzie mapy z 1911 roku. Oprac. P. Pawlak, P. Wesołowska



Ryc. 37. Notatka sporządzona w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w Ptaszkowie z 1938 roku 
(z zasobów Archiwum Naukowego Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)

Ryc. 38. Szkic w skali z badań z 1938 roku w Ptaszkowie ukazujący odkryte na terenie probostwa relikty budynku zrębowego 
(z zasobów Archiwum Naukowego Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)



Ryc. 39. Ptaszkowo – badania z 1938 roku. Ceramika (1-6) oraz polepa konstrukcyjna (7-9) z wypełniska chaty zrębowej. 
Oznaczenie rodzajów ceramiki – por. ryc. 28. Rys. E. Pawlak



Ryc. 40. Ptaszkowo – badania z 1938 roku. Ceramika z wypełniska chaty zrębowej. 
Rys. E. Pawlak



Ryc. 41. Ptaszkowo – badania z 1938 roku. Ceramika (1-3); żelazne: fragment ośnika (4), grot włóczni (5), fragment być może rękojeści noża (6), 
 fragment obucha siekiery (7) oraz łyżwy kościane (6-7) z wypełniska chaty zrębowej. Rys. E. Pawlak



Ryc. 42. Przykłady wczesnośredniowiecznych naczyń glinianych z uchami na krawędzi wylewu z: Poznania-Ostrowa Tumskiego 
(1; wg M. Malinowska 1974), Gniezna (2; wg W. Hensel 1939), Biechowa, pow. wrzesiński (3; wg W. Hensel 1950), 

Opola (4; wg W. Hołubowicz 1956), Tarnowa Podgórnego, pow. poznański, stan. 82 (5), Ptaszkowa (6) 
oraz z miejscowości Blandiana w Siedmiogrodzie (Rumunia), (7; wg Hilczer-Kurnatowska 1986)



Ryc. 43. Ptaszkowo – badania z 1938 roku. Naczynia gliniane (1-2) oraz żelazny grot włóczni (3) wydobyte z wypełniska budynku zrębowego. 
Fot. P. Pawlak



Ryc. 44. Ptaszkowo – badania z 1938 roku. Naczynia gliniane pochodzące z wypełniska chaty zrębowej. 
Fot. P. Pawlak



Ryc. 45. Ptaszkowo – badania z 1957 roku. Ułamki naczyń glinianych. 
Rys. E. Pawlak
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Metal deposition places as the element of cultural landscape

 Relikty aktywności ludzkiej uchwytne obecnie – 
dzięki metodom archeologicznym – w przestrzeni 
fizycznej, takie jak miejsca, gdzie zamieszkiwano 
(osady i innego rodzaju ślady trwałych i czasowych 
schronień) czy składano szczątki zmarłych, to jedy-
nie część świata, który otaczał człowieka pradziejo-
wego. Uniwersum to było o wiele bardziej rozbudo-
wane, zarówno w perspektywie jego elementów fi-
zycznych – wykonanych ręką człowieka, jak i natu-
ralnych – często nieuchwytnych metodami arche-
ologicznymi, ale również, a może przede wszystkim, 
znaczeń, jakie nadawali tej otaczającej fizyczności 
ludzie, patrząc na nią przez pryzmat wzorów kultu-
rowych i osobistych doświadczeń. Próba zrozumie-
nia tej złożonej rzeczywistości jest jednym z celów, 

jakie stawia sobie archeologia, szczególnie w ostat-
nich latach. Dlatego zdziwienie budzi marginalizo-
wanie w rozważaniach nad osadnictwem i krajobra-
zem kulturowym późnej epoki brązu i wczesnej epo-
ki żelaza tak licznej kategorii znalezisk, jak depozyty 
przedmiotów metalowych (por. Blajer 2001: 29; Mo-
gielnicka-Urban 1997; Maciejewski 2016a: 22-24).
 Opisywany brak dostrzegany był już wcześniej. 
Przykładem tego może być praca J.L. Łuki (1963) 
na temat skarbów wiązanych z kulturą pomorską 
na Pomorzu Gdańskim. Zaproponowana w cyto-
wanym artykule metodyka oparta na powiązaniu 
znalezisk metali z siecią osadniczą nie miała jed-
nak szerszego oddźwięku w środowisku naukowym. 
Tłumaczyć można to specyfiką skarbów, szczegól-

Miejsca zatapiania metali jako element 
krajobrazu kulturowego

Marcin Maciejewski

 Bywa, że miejsca zyskują znaczenie dzięki przypadkowym wydarzeniom, jednak częściej ich postrzeganie wynika z celowe-
go działania. Ta refleksja wysnuta z obserwacji społeczności z różnych części globu jest także ważna w badaniach nad pradziejami. 
Analizy mające na celu poznanie zachowań przestrzennych człowieka koncentrują się na różnych kategoriach znalezisk, w ostatnich 
latach również na skarbach przedmiotów metalowych. Ich enigmatyczność prowokuje do wykorzystania do interpretacji możliwie 
szerokiej gamy przesłanek, choć specyficzne okoliczności okrycia większości z nich uniemożliwiają wyjście poza formalny opis ar-
tefaktów. Odkryty na początku XX wieku i datowany na HaB1 skarb z Kowalewka pozwala lepiej zrozumieć charakter miejsc wy-
bieranych, aby złożyć przedmioty metalowe, a intensywne osadnictwo w rejonie zlewni dolnego biegu Samicy Kierskiej umożliwia 
przedstawienie aktu jego depozycji na tle dynamicznie zarysowanych procesów osadniczych.
Słowa kluczowe: późna epoka brązu, skarby ze środowiska akwatycznego, badania osadnicze, krajobraz kulturowy

 It happens that places gains importance due to contingent events. However, the way they are perceived is predominantly a con-
sequence of an intentional activity. This conclusion, which has been drawn from the observations of communities coming from dif-
ferent parts of the globe, is also essential as far as the studies of prehistory are concerned. The analyses aimed at comprehending of 
the human behaviour in his surrounding are focused on various categories of findings, and within the last few years they have been 
concentrated on hoards. They are so enigmatic that one can implement many premises to interpret their usage. Nevertheless, the 
specific circumstances of finding of the majority of them preclude more than only a standard description of the artefacts. Kowalew-
ko hoard which was found at the beginning of the 20th century and dated back to HaB1 allows to comprehend better the character 
of places which were chosen in order to deposit metal objects. The intense settlement in the catchment area of lower reaches of the 
Samica Kierska river enables to introduce this deposit against the background of dynamic settlement processes.
Keywords: Late Bronze Age, wetland hoards, settlement research, cultural landscape
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nie brakiem informacji na temat ich dokładnej lo-
kalizacji (por. Blajer 2001: 311-374). Zwrócić nale-
ży również uwagę na małą ilość danych, które mo-
głyby być podstawą do wiarygodnych badań osad-
niczych, szczególnie przed zakrojonymi na szero-
ką skalę prospekcjami powierzchniowymi (dla Pol-
ski: Archeologicznego Zdjęcia Polski – dalej AZP). 
Spektakularność znalezisk wytworów z brązu, że-
laza i innych metali nie sprawiała również, że cza-
sochłonne i monotonne badania nad osadnictwem 
byłyby atrakcyjne. Dlatego też dotychczas skupiano 
się na artefaktach wchodzących w skład depozytów. 
Porządkowano je w typologicznej układance, co po-
zwalało rozwijać studia nad chronologią i powiąza-
niami interregionalnymi. Nie umożliwiało to, nie-
stety, zrozumienia znaczenia miejsc składania tych 
przedmiotów w pradziejowym krajobrazie.
 W ostatnich latach dla znalezisk z kilku stref 
Europy powstały prace, które w całości lub czę-
ści, w różny sposób odnosiły się do zagadnień re-
lacji depozytów metali z krajobrazem kulturowym 
i osadnictwem (Fontijn 2002; Yates, Bradley 2010; 
Hansen, Neumann i Vacht 2012; Ballmer A. 2015; 
Maraszek 1998: 67-74; 2006: 265-288; Salaš 2005: 
195-214).
 Również autor tych słów podjął badania nad re-
lacjami między depozytami metali a mikroregional-
ną siecią osadniczą (Maciejewski 2015; 2016a; 2016b; 
2017). Wspomniane ograniczenia znajomości kon-
tekstu odkrycia skarbów oraz specyfika metodyki 
badań osadniczych (głównie krytyka dostępnych 
źródeł) powodują, że jedynie część ze znanych ar-
cheologom depozytów przedmiotów metalowych 
może być analizowana z zachowaniem odpowied-
niego reżimu metodycznego. Mimo to przywołany 
projekt wskazał nie tylko na możliwość przeprowa-
dzenia badań tego typu, ale również na ich poten-
cjał w wyjaśnianiu zjawiska masowego składania 
przedmiotów metalowych przez społeczności póź-
nej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Skupiał się 
on na znaleziskach z tzw. środowiska suchego. Rze-
ki, jeziora, bagna i mokradła to zawsze marginalna 
część otaczającego człowieka krajobrazu naturalne-
go. Dobór miejsc, w których zatapiano metale uza-
leżniony był zatem nie tylko od wzorów kulturo-
wych, ale również warunków naturalnych. Dlatego 
też badania nad znaleziskami ze środowiska suche-
go dawały większy potencjał badawczy.

 Pozytywne wyniki wspomnianego projektu spra-
wiają, że zasadne wydaje się poddanie skarbów ze 
środowiska akwatycznego podobnym analizom. 
Depozytem metali, który może posłużyć do zobra-
zowania potencjału takiej procedury analitycznej, 
jest znalezisko z Kowalewka, stan. 2, gm. Oborniki, 
pow. Oborniki, AZP 48-26/82. Z kolei relikty zasie-
dlenia społeczności późnej epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza nad dolnym biegiem Samicy Kierskiej 
wykorzystane zostaną do nakreślenia lokalnych 
procesów osadniczych oraz analizy specyfiki miej-
sca złożenia przedmiotów brązowych.

Depozyt z Kowalewka
 Skarb z Kowalewka odkryty został w 1902 roku, 
a pierwsze informacje na jego temat opubliko-
wał E. Blume w 1909 roku. Znalezisko było póź-
niej kilkukrotnie przywoływane, głównie w kon-
tekście analiz typologicznych (Blajer 2013: 138-139, 
tam dalsza literatura). Niestety, informacje na te-
mat okoliczności jego odkrycia są dość skromne. 
Wiadomo, że brązy pochodzą z miejsca przy mo-
ście na rzece Samicy, niedaleko młyna, w pobliżu 
cmentarza (archiwum MAP, teczka nr 1877) – ten 
zapis należy interpretować jako cmentarzysko kul-
tury łużyckiej, a nie cmentarz funkcjonujący w po-
czątkach XX wieku; wyklucza to analiza archiwal-
nych map (Messtischblatt, arkusze: 3366 Oborniki 
z lat 1900 i 3466 Wargowo z lat 1898 i 1911 w zaso-
bach www.mapy.amzp.pl). O ile informacje te nie 
mówią wiele na temat okoliczności aktu depozycji, 
o tyle umożliwiają wskazanie w sposób precyzyjny 
miejsca złożenia skarbu (ryc. 1). Sugeruje to rów-
nież, że przedmioty metalowe zdeponowano w sa-
mej rzece lub jej podmokłej dolinie, u podnóża wy-
niesienia, na którym zlokalizowane jest wielokrot-
nie cytowane cmentarzysko z tego samego okresu 
(Kowalewko, stan. 3, gm. Oborniki, pow. Oborniki, 
AZP 48-26/85) oraz dwa kolejne, nie rozpoznane 
tak szczegółowo, stanowiska (Jasnosz 1982: 62-92, 
cmentarzysko ma numer 1; Kaczmarek 2002: 363; 
2005: 210).
 W skład skarbu wchodzi 14 przedmiotów brązo-
wych: 5 siekierek, 2 sierpy, 2 groty, 5 tarczek guzi-
kowatych. Inwentarz ten został niedawno szczegóło-
wo scharakteryzowany przez M. Kaczmarka (2002: 
89-175, 362, tabl. 43; 2012: 278, 341) oraz W. Blajera 
(2013: 27-84, 138-139, tabl. 26-29).
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 Wszystkie siekierki (ryc. 2: 1, 2, 5-7) reprezentują 
odmianę B typu Kowalewko wg J. Kuśnierza (1998: 
26-31). Datowane są na 2. poł. IV OEB (HaB1). Arte-
fakty tak klasyfikowane występują głównie na Dol-
nym Śląsku. Nieznacznie mniejsza liczba notowana 
jest w Wielkopolsce, głównie zachodniej. Pojedyn-
cze egzemplarze znane są również ze znalezisk z Po-
morza, zachodniej Małopolski i Polski środkowej 
oraz Czech, Saksonii i Turyngii (Kaczmarek 2002: 

97-98). Zabytki takie są charakterystyczne dla nad-
odrzańskiego ośrodka metalurgicznego (Kaczmarek 
2012: 341).
 Pierwszy z dwóch grotów zaliczyć można do typu 
F VIII wg J. Fogla (1979: 94-95) – grot z profilowa-
nym przedłużeniem tulejki. Z kolei M. Gedl (2009: 
71; 2001) określa ten przedmiot jako grot z żeberko-
wanym przedłużeniem tulejki (ryc. 2: 4). Egzempla-
rze takie datowane są na IV OEB i na ziemiach pol-

Ryc. 1. Punkty osadnicze z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (łużyckie pola popielnicowe) nad dolnym biegiem Samicy Kierskiej (wy-
sokościowy model terenu na podstawie: serwisu ISOK cieniowanie w zasobach geoportal.gov.pl; układ sieci wodnej na podstawie Rastrowych 

Map Podziału Hydrologicznego Polski arkusze: N-33-118-C, N-33-130-A, N-33-130-B w zasobach http://www.kzgw.gov.pl/pl/rastrowa-ma-
pa-podzialu-hydrograficznego-polski.html; punkty osadnicze Maciejewski 2016a: Katalog obszar 8, mapa 54)
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skich występują głównie w Wielkopolsce, na Dolnym 
Śląsku, w środkowej Polsce, Małopolsce i na Podlasiu. 
Egzemplarz ten uznać można za import znad środ-
kowego Dunaju (Kaczmarek 2012: 278). Drugi – typ 
F XVI wg J. Fogla (1979: 100-103) – to grot o lanceto-
watym liściu, który przez M. Gedla (2009: 47-50) za-
liczony jest do grupy grotów o liściu migdałowatym 
(ryc. 2: 3). Jest to forma mało charakterystyczna. Opi-
sywany, pochodzący z Kowalewka, reprezentuje pod-
typ E w podziale J. Fogla (1979: 100-103). Tak klasyfi-
kowane znaleziska nie mają walorów datujących, ich 
dyspersja również nie wskazuje żadnych wyraźnych 
skupień (Kaczmarek 2002: 132).
 Dwa sierpy brązowe z guzkiem reprezentują od-
mianę z językowatym występem u podstawy (Kacz-
marek 2002: 104) lub w terminologii zaproponowanej 
przez M. Gedla (1995: 33-38) – sierpy wysoko wyskle-
pione, ze spiczastą podstawą, odmiany bez żeberka 
(ryc. 2: 13-14). Narzędzia takie datowane są na okres 
między III a V OEB, czasami zawęża się ten przedział 
do III i IV OEB. Występują one głównie w Wielko-
polsce i na Pomorzu, odkrywane są również na Ślą-
sku, w zachodniej Małopolsce i na Łużycach (Kacz-
marek 2002: 104; Gedl 1995: 33-38; Blajer 2013: 40).
 Tarczki, których charakterystyczną cechą jest 
odlane uszko (ryc. 2: 8-12), uważa się za lokalne wy-
twory wskazujące na inspiracje stylistyczne z Po-
morza. Podobne formy znane są zarówno z połu-
dnia – głównie obszaru współczesnych Węgier, Mo-
raw i Czech, jak też z północy – Skandynawii, Nizi-
ny Niemieckiej i Pomorza. W szerszym ujęciu przyj-
muje się, że na północy wytwarzane były pod wpły-
wem wzorów południowych. Podobne przedmioty 
odkrywane są w wielu regionach, wchodzą w skład 
zespołów datowanych na bardzo różne okresy – od 
schyłku II OEB aż po koniec epoki brązu (Kaczma-
rek 2002: 174-175; Blajer 2013: 74).
 Przedstawiony zestaw wytworów brązowych po-
zwala datować cały zespół na HaB1 – 2. poł. IV OEB 
(Kaczmarek 2002: 196). Nie ma podstaw, aby pod-
ważać homogenność opisywanego zespołu. Przed-
stawiona analiza typologiczna wskazuje, że skarb 
ten zaliczyć można do licznej grupy północnowiel-
kopolskich depozytów metali łączących cechy meta-
lurgii wielkopolskiej (szerzej: nadodrzańskiej) i po-
morskiej (Kaczmarek 2012: 358). Obecność gro-
tu, który prawdopodobnie był importem z terenów 
naddunajskich, nie powinna dziwić, gdyż kontakty 

z tą strefą potwierdzają liczne znaleziska archeolo-
giczne z epoki brązu (Kaczmarek 2012: 388-395).
 Przedmioty pochodzące z tego znaleziska zali-
czyć można do różnych grup funkcjonalnych. Sie-
kierki stanowić mogły zarówno narzędzia, jak 
i broń. Groty używane mogły być w trakcie walki 
lub polowania. Jednoznaczne określenie, czy były 
elementem broni miotanej (oszczepów), używa-
nej w walce w zwarciu (włóczni) albo spełniającej 
obie funkcje, jest przy obecnym poziomie wiedzy 
archeologicznej trudne (por. Sych 2016: 41). Jedno-
znacznie jako narzędzia zakwalifikować należy sier-
py. Z kolei tarczki wchodzące w skład prezentowa-
nego skarbu mogą być różnie kwalifikowane. Przed-
mioty określane jako tarczki (czasami też nazywa-
ne guzami) notowane są prawie przez całą epokę 
brązu i wczesną epokę żelaza, różnią się rozmiara-
mi, kształtami, formami uszek czy trzpieni, jak też 
ornamentyką. Czasami interpretowane są jako apli-
kacje stroju (potwierdzają to znaleziska z grobów 
szkieletowych), w innych przypadkach wskazuje się, 
że mogły być elementami uprzęży końskich, zarów-
no zwierząt wykorzystywanych do jazdy wierzchem, 
jak i w zaprzęgu. Twierdzi się, że mniejsze egzem-
plarze spełniały pierwszą z wymienionych funkcji, 
natomiast większe stanowiły elementy rzędu koń-
skiego. Podkreśla się, że nasilenie ich występowa-
nia w zespołach z wczesnej epoki żelaza wskazuje 
właśnie na taką funkcję. Właściwą i bardziej jedno-
znaczną klasyfikację funkcjonalną tego typu przed-
miotów utrudnia panujący w analizowanym okresie 
obrządek pogrzebowy. Najpełniej znaleziska z ziem 
polskich omawia Z. Bukowski (1960; 1998: 291-304), 
który wskazuje, że tarczki z Kowalewka (szcze-
gólnie cztery większe – ryc. 2: 8-11) były częściami 
uprzęży końskiej (Bukowski 1960: 203, ryc. 7).
 Zaprezentowane zróżnicowanie funkcjonalne 
artefaktów wchodzących w skład skarbu z Kowa-
lewka wpisuje się w specyfikę znalezisk z tego okre-
su i szerzej – rozwiniętych faz kultury łużyckiej (Bla-
jer 2001: 258, ryc. 46). Opisane funkcje dość ogólnie 
charakteryzują te artefakty. W praktyce kulturowej 
społeczności tradycyjne nadawały przedmiotom in-
dywidualne cechy i w zależności od nich waloryzo-
wały je. Dotyczyło to także przedmiotów podob-
nych do siebie czy zbliżonych funkcjonalnie (Ma-
ciejewski 2016a: 46-48). Niestety, w przypadku pre-
zentowanego zespołu brak przesłanek, które mogły-
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by być wykorzystane dla rozważań na indywidual-
ną specyfiką każdego z przedmiotów. Wskazać moż-
na jedynie na wyraźną asymetrię jednej z siekierek 
oraz uszkodzone uszko (ryc. 2: 7). Daje to podstawy 
do stwierdzenia, że przynajmniej ten przedmiot był 
używany (dość intensywnie) przed depozycją (por. 
Sych 2016), w przypadku pozostałych konieczna by-
łaby szczegółowa analiza mikroskopowa.
 Podsumowując stwierdzić należy, że skarb z Ko-
walewka jest dość typowym dla późnej epoki brą-
zu w północnej Wielkopolsce zbiorem przedmio-
tów metalowch. Potwierdza on dynamikę kontak-
tów interregionalnych tego czasu. Podkreślić moż-
na odmienność względem znalezisk wcześniejszych, 
które często stanowiły garnitury ozdób (Blajer 2001: 
268-279) a zarazem duże podobieństwo do znale-
zisk późniejszych, które często były zespołami za-
wierającymi artefakty mające różne funkcje (Blajer 
2001: 258, ryc. 46).
 
Osadnictwo późnej epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza nad dolnym biegiem Samicy Kierskiej
 Rozmieszczenie reliktów osadnictwa może być 
podstawą analizy archeologicznej na wielu pozio-
mach. Po pierwsze, umożliwia poznanie preferencji 
siedliskowych danej społeczności, a co za tym idzie 

– daje wgląd w strategie gospodarcze i sposoby wyko-
rzystania otaczającego środowiska (np. Kruk 1973). 
Jego czasowa zmienność pozwala wnioskować na 
temat dynamiki badanych grup, ich rozwoju demo-
graficznego, jak również kulturowego (np. Mierz-
wiński 1994). Wreszcie, stanowi ono źródło dla roz-
ważań nad sposobem postrzegania otaczającego 
świata i znaczeniami nadawanymi jego poszczegól-
nym fizycznym elementom oraz ich funkcją w kul-
turze (np. Maciejewski 2016a). Nie sposób też prze-
cenić wniosków płynących z analiz osadniczych dla 
ochrony dziedzictwa archeologicznego. Lista zagad-
nień, które mogą być analizowane w oparciu o róż-
nego typu badania nad osadnictwem jest, oczywi-
ście, o wiele dłuższa. Prezentowana analiza ma na 
celu przedstawienie jednego miejsca w lokalnym 
krajobrazie. Jest to, rzecz jasna, miejsce złożenia 
skarbu z Kowalewka. Jako krajobraz rozumiany jest 
tu nie tylko świat fizyczny, ale również znaczenia 
nadane otaczającej rzeczywistości. Podejście takie 
pozwoli zrozumieć, dlaczego akurat to miejsce zo-
stało wybrane, aby złożyć przedmioty brązowe. Sku-

pienie się na tym problemie badawczym powodu-
je, że niektóre zagadnienia nie zostaną opisane bar-
dzo szczegółowo. Dodatkowo źródła archeologicz-
ne pochodzące z analizowanej strefy, jak i zagadnie-
nia osadnicze, taksonomiczne i kulturowe były po-
ruszane w licznych opracowaniach (Jasnosz 1982; 
1983; 1984; Kaczmarek 2002; 2005; 2012; Szamałek 
2009; Maciejewski 2016a), co również pozwala na 
skrócenie narracji. Nie umieszczono tu katalogu, 
który opiera się na przywołanych publikacjach (naj-
pełniej Maciejewski 2016a), gdyż byłoby to jedynie 
powielanie powszechnie dostępnych informacji.
 Analizowany obszar położony jest w ramach sto-
sunkowo mało zróżnicowanej pod względem rzeź-
by terenu Równiny Szamotulskiej, która stanowi 
powierzchnię moreny dennej utworzonej podczas 
ostatniego zlodowacenie. Na północy znajduje się 
szeroka, wyraźnie oddzielająca się od otaczającego 
krajobrazu dolina Warty – część Pradoliny Toruń-
sko-Eberswaldzkiej (por. ryc. 1), na południu zlo-
kalizowane są moreny przednie poznańskiego sta-
dium zlodowacenia bałtyckiego – wyniesienia rysu-
jące się w ramach regionów Wzgórz Owińsko-Kier-
skich i Pojezierza Międzychodzko-Pniewskiego. Na 
analizowanym obszarze najbardziej wyraźną for-
mą terenową jest dolina Samicy Kierskiej, a szcze-
gólnie obniżenie związane ze stawami w Objezie-
rzu (ryc. 1). Warto podkreślić, że zbiorniki wodne 
w ramach Równiny Szamotulskiej są rzadkie, co su-
gerować może, że okolice objezierskich stawów były 
bardzo charakterystyczne i mogły mieć specjalne 
znaczenie w opisywanym okresie (Kondracki 2009: 
124-125, 138-141, ryc. 21-22).
 Analizowana strefa zaliczona została przez 
M. Kaczmarka (2002: 221-222; 2005: 133-149) do 
poznańsko-szamotulskiego skupiska osadniczego. 
W późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza jest 
ono najintensywniej zasiedlaną strefą Wielkopolski. 
Cmentarzyska w obrządku charakterystycznym dla 
społeczności pól popielnicowych, z ceramiką odpo-
wiadającą stylowi guzowemu, zakładane były tutaj 
już w III OEB.
 Na analizowanym obszarze nie odkryto dotych-
czas źródeł o tak wczesnej metryce. Jednak dynami-
ka zasiedlania tej strefy jest bardzo istotna dla in-
terpretacji skarbu z Kowalewka, dlatego zasadne jest 
wskazanie stanowisk datowanych na III OEB zloka-
lizowanych najbliżej. Wymienić należy trzy cmenta-
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rzyska znane z odkryć przypadkowych i badań ama-
torskich prowadzonych pod koniec XIX i na począt-
ku XX wieku. Są to Oborniki, gm. loco, pow. loco: 
stan 3 (47-26/102), 10 (47-26/90) i 16 (47-26/61). Na 
gruntach tej miejscowości zlokalizowana jest też 
osada badana w 1937 roku, określana jako stan. 9 
(47-26/78). Położenie wymienionych cmentarzysk 
wyklucza, że były to ślady jednej nekropoli (Brzo-
stowicz, Machajewski 2011). Znaleziska te potwier-
dzają również, niejednokrotnie podkreślaną w lite-
raturze, intensywność osadnictwa w okolicach uj-
ścia Wełny do Warty (Kaczmarek 2002: 221-222; 
Maciejewski 2016a: 131-135). Z mniejszym praw-
dopodobieństwem jako relikty potwierdzające tak 
wczesną metrykę osadnictwa w tej części skupiska 
poznańsko-szamotulskiego, wskazać można zabyt-
ki z cmentarzyska w Kiszewie, stan. 17, gm. Obor-
niki, pow. Oborniki (AZP 46-25/28). Mimo wątpli-
wości co do datowania początków jego użytkowania, 
już w ramach III OEB, przytoczenie go jest zasadne, 
gdyż zlokalizowane jest ono niedaleko ujścia Sami-
cy Kierskiej do Warty (Kaczmarek 2002: 361; 2005: 
209). Również naczynie odkryte na poznańskim 
Sołaczu na początku XX wieku datowane jest na III 
OEB; być może pochodziło ono z grobu (Kaczma-
rek 2002: 371). Prawdopodobne cmentarzysko po-
świadczone przez ten zabytek usytuowane było nad 
Bogdanką, której źródła zlokalizowane są niedaleko 
miejsc, gdzie swój początek ma Samica Kierska.
 W kolejnych fazach epoki brązu i we wczesnej 
epoce żelaza osadnictwo w tej strefie było coraz bar-
dziej intensywne, a ekumenę systematycznie posze-
rzano. Zasiedlanie nowych stref poświadczone jest 
znaleziskami z licznych cmentarzysk, jak też inny-
mi zespołami, w tym licznymi skarbami (Kaczma-
rek 2002: 221-222; 2005: 133-149; Maciejewski 2016a: 
131-135). Potwierdzeniem początków tego proce-
su są znaleziska z Kowalewka, zarówno scharakte-
ryzowany wcześniej skarb (stan. 2) datowany na 2. 
poł. IV OEB, jak i cmentarzysko (stan. 3), którego 
początki datowane są na IV OEB (Kaczmarek 2002: 
363; 2005: 210). Należy podkreślić, że w innych czę-
ściach dorzecza Samicy Kierskiej osadnictwo po-
twierdzone jest dopiero od V OEB (ryc. 2).
 M. Kaczmarek (2002: 221-222) bardzo trafnie 
opisuje też osadnictwo społeczności epoki brązu 
zwracając uwagę, że lokuje się ono wzdłuż rzek bę-
dących dopływami Warty. Wśród tych cieków wy-

mienić należy również Samicę Kierską. W dalszej 
części zostanie ono przedstawione bardziej szczegó-
łowo.
 Analizie osadniczej poddano dorzecze dol-
nego biegu Samicy Kierskiej, jego zasięg wyzna-
czone w nawiązaniu do Rastrowych Map Podzia-
łu Hydrologicznego Polski (arkusze N-33-118-C, 
N-33-130-A, N-33-130-B w zasobach http://www.
kzgw.gov.pl/pl/rastrowa-mapa-podzialu-hydro-
graficznego-polski.html). Te same mapy stanowi-
ły podstawę do wizualizacji sieci wodnej (ryc. 1 i 4). 
Południowy zasięg badanej strefy wyznacza nato-
miast południowa granica obszarów AZP 49-26 
i 49-27. Tak nakreślona strefa wydaje się odpowied-
nia, aby opisać miejsce odkrycia skarbu z Kowalew-
ka w kontekście mikroregionalnej specyfiki osad-
nictwa z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
 Na badanym obszarze zlokalizowane są 264 sta-
nowiska archeologiczne znane z badań powierzch-
niowych, tak prowadzonych w ramach AZP, jak też 
realizowanych przed rozpoczęciem tego progra-
mu. Liczebność źródeł pochodzących z tych badań 
jest różna, wiele stanowisk wyznaczono w oparciu 
o pojedyncze fragmenty ceramiki, jednak notowa-
ne są także większe zbiory. Najliczniejszy zespół po-
chodzi ze stanowiska Zielątkowo, stan. 6, gm. Su-
chy Las, pow. Poznań, AZP 49-26/156: 66 fragmen-
tów ceramiki odkryto w trakcie archiwalnych badań 
powierzchniowych (Jasnosz 1984: 159-160), kolej-
ne 2 fragmenty w czasie prospekcji AZP. Do anali-
zy zakwalifikowano wszystkie stanowiska łączone 
z kulturą łużycką oraz zespoły opisywane jako kul-
tura łużycka lub pomorska (zapis na karcie AZP: 
KŁ/KP) oraz prawdopodobnie związane z kulturą 
łużycką (zapis na karcie AZP KŁ?). Wyniki badań 
powierzchniowych wielokrotnie poddawane były 
krytyce, tak jeśli chodzi o ograniczenia samej me-
tody, jak też specyfikę programu AZP (Mazurowski 
1980: 13-34; Jaskanis 1996; Kiarszys 2005; Macie-
jewski 2016a: 24-26). Zastosowanie wyników takich 
prospekcji wymaga uwzględnienia niedoskonało-
ści metody. Jednak w strefach, w których dominują 
obszary dostępne do badań powierzchniowych, na 
poziomie analiz mikroregionalnych obejmujących 
osiadłe społeczności późnej epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza wykorzystanie danych tego typu daje 
pozytywne efekty (np. Kittel 2005; Przybyła, Blajer 
2008), szczególnie jeśli uwzględni się inne znalezi-
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ska archeologiczne pozwalające na bardziej szczegó-
łowe ustalenia chronologiczne.
 Na analizowanym obszarze znajdują się również 
3 cmentarzyska, których lokalizacja jest znana, brak 
takiej informacji w przypadku kolejnych 4 (ryc. 1). 
Specyfika analizowanego okresu wskazuje, że stano-
wiska sepulkralne są najbardziej właściwe dla badań 
nad chronologiczną dynamiką osadnictwa (Mierz-
wiński 1994:16). Dlatego w dalszych rozważaniach 
uwzględnione będą również te nekropole, których 
lokalizacja nie jest znana. Na mapach umieszczono 
je w centrum miejscowości, z których pochodzą.
 Istotnymi dla opisu osadnictwa w tej strefie 
są także dwa stanowiska zlokalizowane niedale-
ko miejsca złożenia skarbu z Kowalewka. Pierwsze 
z nich to stanowisko 1a (AZP 48-26/83). Pochodzą 
z niego relikty sugerujące, że w tym miejscu funk-
cjonowała osada: fragmenty ceramiki, polepa z od-
ciskami konstrukcyjnymi, kamienie, które miały 
pochodzić z palenisk, węgle drzewne i kości, w myśl 
zapisów archiwalnych zwierzęce (Kaczmarek 2005: 
210). Podobną funkcję w okresie funkcjonowania 
kultury łużyckiej miało drugie z tych stanowisk, 
noszące numer 1 (AZP 48-26/84). Odkryto tam po-
dobny zestaw źródeł, jak na stanowisku 1a. Później, 
we wczesnej epoce żelaza, funkcjonowało w tym 
miejscu cmentarzysko łączone z tradycją pomorską 
(Kaczmarek 2005: 210). Te dwa stanowiska arche-
ologiczne położone są w ramach tego samego wy-
niesienia, co przywoływano już cmentarzysko (Ko-
walewko, stan. 3). Opis sugerować może, że miejsce 
to było intensywnie wykorzystywane w analizowa-
nym okresie i lokalizowane tutaj były zarówno osie-
dla, jak i groby. W perspektywie kilkusetletniego za-
siedlenia tej formy terenowej przyjąć można, że wy-
korzystywane były różne jej części. Brak, niestety, 
źródeł, które pomogłyby te procesy opisać.
 Wspomnieć należy również osady inwentaryzo-
wane jako stanowisko 1 (osada obwarowana, Jasnosz 
1982: 130-135, ryc. 92-97; Szamałek 2009: 172) i 1a 
(osada otwarta, Jasnosz 1982: 135; Kaczmarek 2005: 
216) z miejscowości Objezierze, gm. Oborniki, pow. 
Oborniki (AZP 48-26/72 i 73). Zwraca uwagę po-
łożenie obu stanowisk. Osada obwarowana zajmuje 
cypel wcinający się w mające nienaturalnie regular-
ny kształt stawy rybne. Drugie stanowisko zlokalizo-
wane jest niedaleko, u podnóża tej formy terenowej. 
Informacje archiwalne oraz analiza historycznych 

map pozwala prześledzić zmiany lokalnego krajobra-
zu. Wyraźna dolina, którą płynie Samica Kierska roz-
szerza się w miejscu, gdzie obecnie znajdują się stawy 
rybne, podobny kształt ma również dalej na północ 
(ryc. 1). Stanowisko numer 1a odkryto podczas osu-
szania jeziora w latach 70. XIX w. (poświadczają to 
też niemieckie mapy sztabowe Messtischblatt arkusz: 
3366 Oborniki z lat 1900-1944 w zasobach www.
mapy.amzp.pl i starsze z powojennych polskich map 
topograficznych). Wcześniej istniał tutaj naturalny 
zbiornik. Wskazuje na to nie tylko ukształtowanie 
terenu, ale również archiwalne mapy (między inny-
mi autorstwa Davida Gilly’ego z lat 1802-1803 w za-
sobach www.sggee.org/research/gilly_maps/south_
prussia_map.html), wzmianki w źródłach pisanych, 
z których najstarsze pochodzą z XV wieku (Jurek 
b.d.: 338) czy nazwa miejscowości – Objezierze. Re-
konstrukcja zasięgu tego jeziora rynnowego w anali-
zowanym okresie wymagałaby pogłębionych studiów 
paleohydrologicznych. Położenie stanowiska 1a su-
geruje, że poziom wody był niższy, przynajmniej cza-
sowo, niż w latach 70. XIX wieku. Dość ograniczone 
dane źródłowe wskazują, że osada otwarta założona 
została w V OEB i użytkowana we wczesnej epoce że-
laza, natomiast osada obwarowana datowana jest na 
HaC. Odpowiedź na pytanie, jakie były relacje chro-
nologiczne między tymi stanowiskami – następstwo, 
czasowa koegzystencja – wymagałaby szczegółowych 
badań.
 Na prezentowanych mapach (ryc. 2 i 4) umiesz-
czono stanowiska znane z badań powierzchnio-
wych, z podziałem na siedem grup w zależności od 
liczebności źródeł notowanych podczas tych pro-
spekcji. Stanowią one podstawę dla badań nad osad-
nictwem. Kartogramy przedstawiają również cmen-
tarzyska i opisane wcześniej stanowiska z Kowalew-
ka i Objezierza oraz skarb z Kowalewka, który jest 
jedynym tego typu znaleziskiem z omawianej stre-
fy. W analizie nie uwzględniono znalezisk archi-
walnych (np. tak zwanych znalezisk pojedynczych), 
których lokalizacja nie jest znana, gdyż ich wartość 
w badaniach nad osadnictwem oraz jego chronolo-
giczną zmiennością jest mała.
 Stanowiska z późnej epoki brązu i wczesnej epo-
ki żelaza wyraźnie skupiają się wzdłuż biegu Sami-
cy Kierskiej. Kolejne aglomeracje rysują się wzdłuż 
mniejszych cieków, dopływów wspomnianej rzeki. 
Osadnictwo nie jest notowane w wyraźnym obni-
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żeniu doliny Warty. Obszar ten pokryty jest współ-
cześnie lasem, tak więc trudno jednoznacznie orzec, 
czy badane społeczności nie osiedlały się w tej stre-
fie, czy z racji niedostępności terenu dla badań po-
wierzchniowych stanowiska archeologiczne nie zo-
stały jeszcze odkryte (ryc. 1).
 Punkty osadnicze lokują się na obszarach, któ-
re współcześnie pokrywają głównie lekkie i średnie 
gleby płowe. W wyraźnie zarysowanej części doli-
ny – w okolicach stawów w Objezierzu i dalej na po-
łudnie – znajdują się gleby hydrogenne i brunatne. 
Na południu analizowanego obszaru, wzdłuż rze-

ki, zlokalizowany jest kompleks gleb bielicowych. 
Na wschód od wspomnianych już stawów znajduje 
się dość duży kompleks czarnych ziem, gdzie punk-
ty osadnicze nie są notowane. Wskazać można dość 
wyraźnie preferencje do zajmowania stref występo-
wania gleb związanych z doliną rzeczną – hydro-
gennych i brunatnych, które wytworzyć mogły się 
z kompleksów gleb torfowych (Maciejewski 2016a: 
131-135, 177-178, mapa 57). Podobna regularność 
widoczna jest, gdy zestawi się dyspersje punktów 
osadniczych z mapami roślinności potencjalnej. 
W tym wypadku jeszcze wyraźniej widać związek 

Ryc. 3. Dendryty pierwszego stopnia dla stanowisk archeologicznych datowanych na późną epokę brązu i wczesną epokę żelaza (łużyckie pola 
popielnicowe), które znane są z badań powierzchniowych i zlokalizowane nad dolnym biegiem Samicy Kierskiej oraz dyspersja fragmentów 

ceramiki zarejestrowanych podczas tych prospekcji w ramach siatki kwadratów (dane na podstawie Maciejewski 2016a: 
Katalog obszar 8, mapa 59-60 z modyfikacjami).
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osadnictwa z różnymi kompleksami łęgowymi (Ma-
ciejewski 2016a: 131-135, 179-180, mapa 58).
 Opisywane osadnictwo rysuje się jako równie in-
tensywne wzdłuż całego biegu rzeki. Analizy osad-
nicze obarczona są dużą dozą subiektywizmu ba-
dacza, dodatkowo, często układy punktów osadni-
czych rysują się jako mgławice, w ramach których 
nie można wydzielić mniejszych skupień. Wzboga-
cenie wnioskowania o dane aktualistyczne, takie jak 
opis sieci wodnej, układ gleb czy rzeźby terenu, jest 
szczególnie skuteczne w przypadku obszarów o wy-
raźnym zróżnicowaniu siedlisk. W badanym przy-
padku brak tak wyraźnych podziałów.
 Przedstawiony opis wskazywałby, że analizowa-
ny skarb złożony został w centralnej części ekume-
ny, w jej najwcześniej zasiedlonej strefie, być może 
w miejscu dogodnym do przeprawy, co sugero-
wać może usytuowanie tam współczesnego mostu. 
Jednak zastosowanie statystycznych metod analizy 
układów punktowych rzuca zupełnie inne światło 
na specyfikę osadnictwa na tym obszarze.
 Większość metod statystycznych wykorzystywa-
nych w analizach osadnictwa pradziejowego i wcze-
snohistorycznego skupia się na ustaleniu jego charak-
terystyki odnosząc się do rozkładu Poissona i opisu-
je je jako układ skupiony, losowy lub regularny (Ko-
byliński 1987). Jednak analiza graficznych wyników 
takich badań pozwala wyznaczyć skupienia punktów 
osadniczych, które nie są widoczne na mapach ar-
cheologicznych prezentujących jedynie punkty osad-
nicze. W oparciu o wyniki testu Clarka-Evansa, a do-
kładniej dzięki analizie dendrytów pierwszego stop-
nia oraz dyspersji pojedynczych fragmentów cerami-
ki w ramach obszaru podzielonego na kwadraty (zo-
brazowanie przygotowane dla analizy z użyciem me-
tody habitacji Steinhausa), wskazać można, że osad-
nictwo nad dolnym biegiem Samicy Kierskiej dzieli 
się na trzy skupienia (ryc. 3, oznaczone cyframi arab-
skimi). Pierwsze od krawędzi doliny Warty do po-
łudniowego krańca objezierskich stawów rybnych. 
Drugie skupia osadnictwo nad rzeką na południe od 
pierwszego. Trzecie z kolei to punkty osadnicze zlo-
kalizowane nad Kanałem Chludowskim, na wschód 
od drugiego. Wyniki te opierały się na analizie osad-
nictwa na większym obszarze, która skoncentrowana 
była na skarbie z Uścikowca, stan. 1, gm. Oborniki, 
pow. Oborniki, AZP 47-26/21 (Maciejewski 2016a: 
135-141, mapa 59-60).

 Wyniki tych analiz zweryfikować można i uszcze-
gółowić wykorzystując także inne metody. Osadnic-
two nad dolnym biegiem Samicy Kierskiej poddano 
analizie z wykorzystaniem kolejnej metody odwo-
łującej się do zasady „najbliższego sąsiada”. Niepa-
rametryczna estymacja jądrowa (Kernel Desity Esti-
mation – KDE) jest stosunkowo łatwym do zastoso-
wania narzędziem analitycznym, które dostępne jest 
w różnego rodzaju programach GIS (w wypadku tej 
analizy wykorzystano QGIS w wersji 2.18). Metoda 
ta opiera się na zasadzie estymacji nieparametrycz-
nej wykorzystywanej w wielu naukach do analizy 
rozkładu populacji (nie tylko dyspersji punktów na 
płaszczyźnie, ale również innych danych). Pozwa-
la badać w sposób ciągły relacje między punktami. 
Najważniejszym parametrem jest promień okręgu 
wokół każdego z punktów, w ramach którego nada-
wane są wartości poszczególnym kwadratom siatki 
dzielącej całą badaną powierzchnię (im bliżej cen-
trum, tym te wartości są wyższe). Porównać można 
je do pikseli na monitorze, ich rozmiar również ma 
znaczenie dla wyników analizy. Przedstawiane są 
one za pomocą barwnych plam (Żurkiewicz 2015: 
123; Jażdżewska 2011: 8-9). Przy stosunkowo ma-
łej wartości promienia okręgu metodę tę stosować 
można dla obszarów o nieregularnych granicach. 
Do badań wykorzystano stanowiska archeologicz-
ne znane z badań powierzchniowych, a każdy punkt 
osadniczy traktowano jako równoważny. Boki kwa-
dratów miały 30,17 m a promień koła będący średnią 
odległością od najbliżej położonego punktu – „naj-
bliższego sąsiada”, wynosił 278,77 m. Wyniki anali-
zy przedstawia rycina 4. Opierając się na niej można 
zaproponować wydzielenie pięciu skupień (oznaczo-
nych cyframi rzymskimi). Obserwacje te uszczegóła-
wiają wyniki wcześniejszych badań.
 Bardzo istotne z punktu widzenia proponowa-
nej analizy są skupiska oznaczone cyframi II i III. 
Pierwsze z nich związane jest z bardzo wyraźną 
aglomeracją punktów osadniczych w okolicy osad 

– obwarowanej i otwartej – w Objezierzu. Ich dato-
wanie oraz inwentarz grobu oznaczanego jako Obje-
zierze, stan. 10, gm. Oborniki, pow. Oborniki, AZP 
48-26/71 sugerują, że osadnictwo w tej strefie wią-
zać należy najwcześniej z V OEB.
 Skupisko III wyznaczyć można wzdłuż rzeki mię-
dzy miejscem złożenia skarbu z Kowalewka a połu-
dniową granicą badanego obszaru. Wyniki anali-
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zy KDE rysują kształt owalu. Jednak uwzględnia-
jąc położenie stanowisk archeologicznych, ich in-
wentarz oraz ukształtowanie terenu wskazać moż-
na, że osadnictwo skupiało się bezpośrednio nad 
rzeką, natomiast punkty osadnicze położone da-
lej na zachód są świadectwem eksploatacji terenów 
wyżej położonych, być może śladami krótkotrwa-
łych osad lub obozowisk. Skupisko to ma najstarszą 
metrykę na analizowanym terenie. Zarówno skarb 

z Kowalewka, jak też cmentarzysko z tej miejscowo-
ści wskazują, że społeczności praktykujące tradycje 
pól popielnicowych bytowały tutaj już od IV OEB, 
być może pierwotnie zajmując jedynie wspomina-
nie już wyniesienie, a później tereny wzdłuż rzeki.
 Kolejne wyznaczone skupiska – I i IV – funk-
cjonowały od V OEB. Brak informacji na temat do-
kładnej lokalizacji cmentarzysk wyznaczających 
taką chronologię, szczególnie w przypadku zgru-

Ryc. 4. Wyniki nieparametrycznej estymacji jądrowej dla punktów osadniczych z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (łużyckie pola 
popielnicowe) znanych z badań powierzchniowych nad dolnym biegiem Samicy Kierskiej (analiza wykonana w programie QGIS 

wersja 2.18 dla wartości promienia koła równej średnia odległość od najbliżej położonego punktu: 
278,77 m i boku kwadratu: 30,17 m)
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powania osadnictwa oznaczonego cyfrą IV, może 
budzić pewne wątpliwości. W przypadku ostatniej 
aglomeracji osadniczej (V) nad Kanałem Chludow-
skim brakuje jednoznacznych danych. Lokalizacja 
zniszczonego grobu (Wargowo, stan. 9, gm. Obor-
niki, pow. Oborniki, AZP 49-26/62) datowanego na 
wczesną epokę żelaza nie jest znana. Cmentarzy-
sko, z którego pochodził mogło wchodzić zarówno 
w skład skupienia II, jak i V.
 Konfrontacja różnych metod statystycznych za-
stosowanych do badania dyspersji punktów osadni-
czych łącznych z analizowanym okresem pozwoli-
ła potwierdzić i uszczegółowić podział na skupiska 
mikroregionalne. Wcześniejsze spostrzeżenia opar-
te na interpretacji graficznych przedstawień powsta-
łych w związku z zastosowaniem testu Clarka-Evan-
sa i analizy z użyciem wskaźnika habitacji Steinhausa 
(Maciejewski 2016a: 135-141, mapa 59-60) umożli-
wiały wskazanie trzech skupisk (ryc. 3, skupiska 1-3). 
Zastosowanie nieparametrycznej estymacji jądrowej 
pozwoliło podzielić skupisko 1 na dwa (I i II), któ-
rych rozmiary przypominają wielkość pozostałych 
wydzielanych aglomeracji stanowisk archeologicz-
nych. Skupisko IV, które nie była tak jednoznacznie 
oddzielone od reliktów osadnictwa nad Samicą Kier-
ską, dzięki zastosowaniu analizy KDE odcina się wy-
raźnie ryc. 4). Pamiętając, że wszelkie metody, które 
stosujemy funkcjonują jedynie w ramach swoich, za-
wsze redukujących wyniki względem obserwowane-
go zjawiska, założeń i są uzależnione od wiarygodno-
ści bazy źródłowej, podkreślić należy, iż zestawienie 
różnych analiz pozwoliło wskazać na strefowość za-
siedlenia badanego obszaru. Chmura punktów ozna-
czających relikty pradziejowego osadnictwa nie tylko 
mogła zostać podzielona, ale przed wszystkim dzięki 
temu możliwe było spojrzenie na skarb z Kowalewka 
z innej perspektywy.
 Wyniki przedstawionych analiz oraz informa-
cje na temat datowania poszczególnych stanowisk 
pozwalają na przedstawienie procesów, jakie mia-
ły miejsce w późnej epoce brązu i wczesnej epoce 
żelaza nad dolnym biegiem Samicy Kierskiej. Naj-
wcześniej zasiedlone zostało wyniesienie nad rzeką, 
położone na południe od jeziora. Kwestią otwartą 
pozostaje, czy wybór tego miejsca związany był ze 
zlokalizowanym opodal zbiornikiem wodnym, któ-
ry był dość charakterystyczny i wyjątkowy dla kra-
jobrazu tej strefy. Znaczenie mogła mieć potencjal-

na dogodna przeprawa przez rzekę, na co wskazy-
wać może zlokalizowanie tutaj w czasach historycz-
nych mostu. Kolejnym wartym rozważenia czyn-
nikiem jest wcześniejsza historia tego miejsca, któ-
rej jednak dokładnie nie znamy. Być może zasie-
dlenie tej strefy odbywało się w oparciu o akultu-
rację wcześniej bytującej tu społeczności lub wy-
brano miejsca zasiedlane w poprzednich okresach 
i dlatego funkcjonujące w świadomości tamtych lu-
dzi. Sugerować mogą to znaleziska przedmiotów 
brązowych z Kowalewka: dwa naramienniki, szpi-
la i bransoleta w stylistyce mogiłowej, szczególnie, 
że bransoletę odkryto podczas badań cmentarzyska 
kultury łużyckiej (Kaczmarek 2003: 101-103, 2005: 
130-133, 210). Niezależnie od specyfiki procesu ge-
nezy opisywanego skupieni i powodów zasiedlenia 
tego miejsca, wskazać należy okolice ujścia Wełny 
do Warty jako strefę, z której płynęły impulsy kul-
turowe, z jakimi łączyć można zasiedlenie opisywa-
nego wyniesienia w IV OEB. W tym samym okresie, 
w jego młodszej fazie, u podnóża rzeczonej formy 
terenowej złożono skarb. Później, w okresie około 
dwustu lat (V OEB), osadnictwo nad Samicą Kier-
ską i jej mniejszymi dopływami zintensyfikowało się 
i zajmowało kolejne strefy. Rozszerzało się wzdłuż 
rzeki na południe i na północ oraz na obszary nad 
jej mniejszymi dopływami, tworząc kolejne sku-
pienia rysujące się na przestawionej mapie (ryc. 4). 
Niewątpliwie równie intensywne i trwałe było ono 
w HaC, wskazuje na to choćby osada obronna zało-
żona na cyplu wcinającym się w jezioro.

Podsumowanie 
 Ten jeden przykład jest tylko przyczynkiem do 
zrozumienia zjawiska masowego deponowania 
przedmiotów metalowych – fenomenu trudnego do 
interpretacji, gdyż uproszczenie, które zawsze sto-
sujemy opisując dawno miniony system kulturo-
wy, wiązać może się z klasyfikowaniem w ramach 
jednej kategorii archeologicznej – w tym wypadku 
skarbów – zachowań związanych z różnymi zwycza-
jami, wydarzeniami i intencjami jednostek lub grup. 
Z drugiej strony naukowa analiza zachowań kultu-
rowych wiąże się z ich powtarzalnością. Powielanie 
ich wynika ze wspólnego dla danych społeczności 
sposobu postrzegania i rozumienia świata. Zatem 
na tym etapie dla interpretacji pomocne będą bada-
nia nad innymi skarbami.
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 Przedstawiona analiza jednoznacznie wskazu-
je, że skarb z Kowalewka złożony został na grani-
cy, którą opisywać można w kilku perspektywach. 
Po pierwsze, jest to granica wyraźnej formy tereno-
wej, która była pierwszym w okolicy miejscem za-
siedlonym przez społeczności kultywujące tradycje 
pól popielnicowych. Skarby składane w podobny 
sposób znane są również z innych miejsc. Depozyt 
z miejscowości Równo, stan. 1, gm. Główczyce, pow. 
Słupsk, AZP 5-32/6, datowany na HaD, złożony zo-
stał na skraju podmokłej doliny, którą płynie lokal-
ny ciek, u podnóża wyniesienia, na jakim zlokalizo-
wana była prawdopodobna osada obwarowana kul-
tury łużyckiej (Maciejewski 2016a:144). Podobną 
sytuację zanotowano podczas badań podwodnych 
w miejscowości Nętno, stan. 38, gm. Drawsko Po-
morskie, pow. Drawsko Pomorskie, AZP 26-17/101. 
Przedmioty metalowe datowane na HaC odkry-
to niedaleko wysp na Jeziorze Gągnowo, w pobli-
żu słupów, które w myśl analizy dendrochronolo-
gicznej są równoczasowe ze skarbem. Natomiast na 
jednej z wysp zlokalizowano w trakcie badań po-
wierzchniowych fragmenty ceramiki w stylistyce łu-
życkiej, co sugeruje istnienie tam osady z tego okre-
su (Rembisz 2009).
 Po drugie, sama rzeka mogła być granicą, tak 
w sensie fizycznym, jak i, a raczej przede wszystkim, 
symbolicznym. Świat akwatyczny i związane z nim 
znaczenia (por. Woźny 1996) wymagać mogły wy-
raźnego oddzielenia.
 W końcu, w wyniku przeprowadzonych ana-
liz wskazać można, że miejsce złożenia skarbu wy-
znaczało granice między aglomeracjami osadniczy-
mi – II i III w myśl zaproponowanej numeracji. Ta-
kie wytyczenie granicy związane mogło być z pro-
cesami zachodzącymi w tym czasie na omawianym 
obszarze. Oczywiście skala czasu, jaką dysponuje 
archeologia epoki brązu, nie pozwala na wskazanie 
konkretnego wydarzenia, a jedynie pewien proces. 
Zasugerować można, że skarb złożony został w mo-
mencie zajmowania obszarów nad pobliskim jezio-
rem przez społeczność, która w późniejszym okre-
sie tworzyła skupienie osadnicze wokół osady ob-

warowanej w Objezierzu. Takie wyraźne wytyczenie 
granic mikroregionu osadniczego wpisywałoby się 
w obserwacje, które poczyniono dla skarbów skła-
danych w środowisku suchym.
 Interpretując znaleziska pochodzące ze środo-
wiska suchego zwracałem uwagę na symboliczną 
zbieżność postrzegania granic i metalu w kultu-
rach tradycyjnych (Maciejewski 2016a:158-172). 
Podobnie rozumieć można znalezisko z Kowa-
lewka: przedmioty metalowe wyznaczały grani-
cę, jednak w tym wypadku głównie w sensie sym-
bolicznym. Spełniały zapewne szereg funkcji, któ-
re realizować mogły depozyty składane na grani-
cach zasiedlonych obszarów. Jednak tutaj możli-
we jest zwrócenie uwagi na znaczenie tego miejsca 
w kontekście nie tylko mikroregionu osadnicze-
go, ale jednego miejsca, jednej formy terenowej, na 
której zlokalizowane było cmentarzysko i osiedle, 
a może nawet cmentarzyska i osiedla, wykorzysty-
wane przez setki lat. W miejscu, które było granicą 
nie tylko w sensie podziałów terytoriów przez lo-
kalne grupy, ale również oddzielało strefę codzien-
nego życia od utożsamiającej coś obcego i niezna-
nego rzeki. Należy pamiętać, że ciek wodny z jed-
nej strony dostarczał zasobów takich jak woda czy 
ryby, podmokłe doliny wykorzystywane były rol-
niczo, lecz zarazem był to obcy świat, nie do końca 
dostępny i niebezpieczny. Wzdłuż rzek prowadzi-
ły szlaki, zarówno te lokalne, jak też łączące z da-
lekimi krainami, z których pochodzi brąz. Dodat-
kowo był wyrazistym i niewzruszonym elemen-
tem lokalnego krajobrazu. Czy zatem skarby skła-
dane w taki sposób jak opisywany, powielają jedy-
nie schematy funkcjonalne i symboliczne depozy-
tów składanych w środowisku suchym? Wydawać 
może się, że wybór miejsca podmokłego powinien 
mieć konkretne znaczenie. Jednak ten jeden przy-
kład nie pozwala na zaproponowanie szerszego 
modelu interpretacyjnego. Wskazuje on dobitnie, 
że badania takie powinny być rozwijane, a wzrost 
zakresu danych może w przyszłości pomóc w lep-
szym zrozumieniu zjawiska masowego składania 
w ziemi i wodzie przedmiotów metalowych.
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Metal deposition places as the element 
of cultural landscape

Summary

The loci of metal object hoard deposition in the Bronze Age has 
become in recent years the subject of research in various parts 
of Europe. The analysis of both the topography of such loci, ge-
ography in respect to various elements of the landscape as well 
as relations with the local settlement allow to broaden the base 
of data that can be used for understanding this enigmatic cus-
tom. Alas, such research is not always possible, for the precise 
deposition locus of metal objects is known only in some of the 
cases. The hoard from Kowalewko, Site 3, Oborniki Commune, 
Oborniki County is one of the finds that can be subjected to 
such analytical procedures.
 The deposit, discovered in 1902, contains fourteen bronze 
objects, five axes, two sickles, two arrowheads and five button 
discs. These represent various functional groups and metallur-
gic traditions – many finds of this type from north Wielkopol-
ska however, have similar characteristics. Through typological 
analysis, this assemblage can be dated to the Hallstatt period 
HaB1. In geographic terms, the hoard was deposited at the foot 
of a hill rising over a wetland valley of one the Warta tributaries, 
not far from a rather large lake.
 Archaeological sources indicate that the above mentioned 
land form was settled at the time of depositing the metal ob-
jects. This is testified to by a vast cemetery and finds related 
to the settlement that were located on the above hill. The area 
under analysis – drainage basin of the Lower Samica Kierska – 
has the earliest chronology among archaeological sites tied to 
the Urnfield culture circle.
 An analysis of settlement point dispersion, using non-para-
metric kernel analysis, indicates that the hoard was deposited 
not only on the border of a marked land form, but also at the 
periphery of a settlement centre. This may indicate a similar 
function of hoards deposited in a wetland environment to that 
of hoards deposited in a dry terrain.
 The interpretive model proposed for an understanding of 
the above joins symbolic meanings given to metal objects with 
those given to the conception of borders in traditional prehis-
toric societies. Further, the choice of river current or its wetland 
valley for depositing metal objects could have been related to 
other cultural aspects. A precise account of the above however, 
demands further research on subsequent finds from a wetland 
environment.
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Secondary burials in Argolid from the Middle Helladic I to Late Helladic II period. 
State of art and archaeological analysis

1. Uwagi wstępne 
 Problematyka obiektów wielopochówkowych 
w Argolidzie w okresie środkowej i w początkach 
późnej epoki brązu jest istotna dla szerszego zagad-
nienia kształtowania się różnic w strukturach spo-
łecznych. Zjawisko to można bowiem badać przede 
wszystkim dzięki analizie zwyczajów pogrzebowych 
ludności zamieszkującej południowo-wschodni re-
gion półwyspu peloponeskiego. Co ważne – w do-
ciekania te, aby dokładnie wychwycić i prześledzić 
zwłaszcza pierwsze fazy transformacji, włączony 
został materiał archeologiczny datowany od po-
czątków środkowej epoki brązu, ze szczególną cezu-
rą czasową w fazie IIIA/B okresu środkowohelladz-
kiego. To właśnie na nią przypada jeden ze szczy-

towych momentów w historii całej strefy egejskiej: 
powstanie kultury mykeńskiej. Nie do przecenienia 
w owym procesie formowania się najstarszej cywi-
lizacji na stałym lądzie europejskim jest opisywana 
tutaj rola społeczności zamieszkującej Argolidę.
 Problematyka poruszona w artykule jest wpro-
wadzeniem do szerszej grupy zagadnień, które zo-
staną podjęte w przyszłych badaniach. Ich zasadni-
czym przedmiotem będzie kwestia formowania się 
społeczeństwa zhierarchizowanego – przez pryzmat 
potencjalnych metod kreowania tożsamości i pod-
kreślania więzi między członkami elit społecznych. 
W studiach tych nadrzędną rolę stanowić powinno 
określenie, w jaki sposób jednostki i grupy dokony-
wały samodefinicji oraz rozróżnienia względem in-

Grobowce wielopochówkowe w Argolidzie od okresu 
środkowohelladzkiego I do późnohelladzkiego II. 

Stan wiedzy i charakterystyka archeologiczna

Katarzyna Dudlik

 W okresie ŚH I – PH IIB teren Argolidy stał się areną przemian społecznych, prowadzących do wykształcenia się wzorców zna-
nych jako kultura mykeńska. Są one uchwytne zwłaszcza w rytuale funeralnym, gdzie tradycje głęboko zakorzenione w okresie ŚH 
łączono z nowymi elementami. Dotyczy to także aktu pochówku mnogiego, gdzie dochodzi do przejścia z wtórnie wykorzystywa-
nych obiektów na rzecz konstrukcji tworzonych z myślą o zbiorowym grobowcu. Widoczne są także tendencje do wyszczególniania 
ich w krajobrazie oraz do deponowania większej ilości darów.
 Zmiany te można interpretować jako część strategii obranych przez grupy funkcjonujące w ramach systemu wodzowskiego. Ich 
uwaga skupiona była na więzach krwi, dzięki którym wypracowywano, a później i utrzymywano pozycję w systemie. Kolejne gru-
py mogły określać swoją indywidualność przy jednoczesnym eksponowaniu pochodzenia – gdzie koligacje między przodkami i po-
tomkami służyły definiowaniu, uwypuklaniu i komplikowaniu kolejnych relacji społecznych.
Słowa kluczowe: kultura wczesnomykeńska, obrządek pogrzebowy, groby zbiorowe, przemiany społeczne

 During the MH I – LH IIB period, region of Argolid was a witness of social changes leading to the phenomena known as Mycena-
ean culture. These are recognizable in burial rites transforming the traditional patterns into the new social perception. Within the most 
significant ones, the attitude to secondary burials should be noted. Their increased dimensions (reflecting the conversion from single 
to multi burials tombs) are connected with a tendency for additional grave marker, and with more sophisticated burial offerings.
 These changes might be interpreted as a part of new conditions developed by the community functioning within the chiefdom 
system. Their emphasis was given to the kinship relations playing an important role in creation and preservation of the position in-
side the community. Particular groups simultaneously defined their individuality and displayed their origin, where the connections 
between ancestors and descendants were crucial to define, emphasize and develop social relations.
Keywords: Early Mycenaean culture, mortuary practices, secondary burials, social changes



Katarzyna Dudlik

nych, czyli w jaki sposób kształtowała się i manifesto-
wała ich społeczna tożsamość (Meskell, Preucel 2007: 
121). Dla przykładu, mogła się ona przekładać na 
zwyczaj składania swych zmarłych w grobach zbio-
rowych, uwypuklających więzi między kolejnymi po-
chowanymi, jak i między pochowanymi a żyjącymi. 
Obiekty te można interpretować także jako ozna-
kę postępujących przemian w strukturach społecz-
nych, gdzie kolejne rody – na podstawie genealogii 
oraz odwoływań do przodków – umacniały swój sta-
tus w strukturach, a niekiedy również zgłaszały rosz-
czenia do wyższej pozycji społecznej (Meskell, Preu-
cel 2007: 121; por. też. Brubaker, Cooper 2000).
 Należy w tym miejscu dokładnie zdefiniować 
pojęcie grobu zbiorowego. Jego mianem najczę-
ściej określa się wszystkie obiekty, w których zło-
żono szczątki więcej niż jednej osoby. W przypad-
ku badań nad zagadnieniem formowania się toż-
samości społecznej, w ramach tej kategorii istnie-
je potrzeba rozróżnienia obiektów z pochówkiem 
jednoczasowym oraz wtórnym (ang. secondary bu-
rials). Dla pierwszego typu charakterystyczny jest 
niezakłócony układ szczątków kostnych i wyposa-
żenia, najczęściej dwóch lub trzech osób. Złożenie 
ciał do grobu następuje w tym samym czasie i jest 
zazwyczaj związane z okolicznościami losowymi 
(w większości przypadków są to szczątki kobiety 
oraz dziecka). Dla prowadzonych analiz istotniej-
sza jest jednak kategoria pochówku wtórnego, wy-
nikającego bardziej z sytuacji kulturowej niż loso-
wej – czyli długoletniego i celowego użytkowania 
tych samych obiektów. Cechuje je najczęściej za-
kłócony układ szczątków kostnych osób pierwot-
nie złożonych, a także przemieszane wyposaże-
nie towarzyszące zmarłym, co powoduje trudno-
ści z przypisaniem poszczególnych przedmiotów 
do konkretnych osób (Triantaphyllou 2001: 55). 
W przypadku Argolidy niemożliwe jest jednak za-
kwalifikowanie każdego z grobów zbiorowych do 
odpowiedniej kategorii obiektów jednoczasowych 
lub wtórnych. Przyczyn tego stanu upatrywać na-
leży przede wszystkim w niedokładnej dokumen-
tacji archeologicznej badanego materiału.
 W studiach nad niniejszym zagadnieniem, klu-
czowe jest kontekstualne osadzenie grobowców wie-
lopochówkowych na tle ogólnych zwyczajów po-
grzebowych Argolidy omawianego czasu. Niemniej 
istotne jest także dokonanie próby rozpoznania for-

my intencjonalności podejmowanych działań przez 
minioną społeczność. W kolejnej części analiz scha-
rakteryzowane zostaną najważniejsze cechy argo-
lidzkiego mnogiego pochówku. Opisowi podlegać 
będą preferowane miejsca spoczynku oraz typolo-
giczne zróżnicowanie obiektów (w tym kategoria 
wysiłku, jaki społeczność musiała włożyć w budowę 
grobu i złożenie w nim ciała zmarłego). Jako ostat-
nia poruszona zostanie kwestia oznaczania obiek-
tów na powierzchni ziemi oraz składanego w nich 
wyposażenia.

2. Grobowce wielopochówkowe – charakterystyka 
archeologiczna
 Przedmiotem niniejszej pracy są groby wielo-
pochówkowe z terenu Argolidy, datowane na czas 
środkowej oraz początek późnej epoki brązu, od 
okresu środkowohelladzkiego (ŚH) I do późnohel-
ladzkiego (PH) II (por. tabele 1 i 2). Zgodnie z da-
towaniem Okręgów Grobów Szybowych w Myke-
nach, na powyższej osi czasu należy postawić cezu-
rę okresu wczesnomykeńskiego – od fazy ŚH IIIA/B 
do PH IIB.
 Studia objęły łącznie 76 grobów, zlokalizowanych 
w obrębie pięciu stanowisk: w Argos (Prōtonotaríou-
Deïlákē 2009; por. też Sarri i Voutsaki 2011), Asine 
(Nordquist 1987), Lernie (Blackburn 1970), Myke-
nach (Alden 2000) oraz Prosymnie (Blegen 1937; 
por. też Dietz 1991). W związku z nieprecyzyjnymi 
danymi, łączna liczba zmarłych złożonych w obiek-
tach mieści się w przedziale 193-197 osób.

2. 1. Groby pojedyncze a mnogie
 Udział procentowy mnogich pochówków na tle 
omawianego regionu i czasu wydaje się być niewiel-
ki, wynoszący jedynie 14% (por. tabela 1). Dla po-
szczególnych stanowisk stosunek grobowców zbio-
rowych do ogółu odkrytych rysuje się następująco: 
dla Argos – 16%, Asine – 8%, Lerny – 10%, Myken – 
33% oraz dla Prosymny – 28%.
 Rejestruje się jednak wzrost proporcji pochów-
ków mnogich w stosunku do ogółu. Z początkowe-
go poziomu 10% w okresie ŚH I do 12% w fazie ŚH 
II, aż do 32% w okresie ŚH III. Podwojenie tej licz-
by następuje w fazie PH I, gdzie średnio sześć obiek-
tów na dziesięć zawierało szczątki więcej niż jednej 
osoby (por. ryc. 1).
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Tabela 1. Udział grobowców pojedynczych i mnogich dla każdego stanowiska

OKRES
Argos Asine Lerna Mykeny Prosymna Łącznie % grobów mnogich 

na tle ogółu
PJ MN PJ MN PJ MN PJ MN PJ MN PJ MN

ŚH i ŚH? 64 5 64 4 6 28 2 162 11
ŚH I i ŚH I? 8 10 1 33 4 51 5 10%
ŚH II 13 1 37 6 50 7 12%
ŚH II lub III 15 1 26 41 1 2%
ŚH III i ŚH III? 1 4 21 4 1 4 2 2 1 38 12 30%

32%
ŚH III A 38 3 1 1 39 4 9%
ŚH III A-B 27 1 27 1 4%
ŚH III B 1 6 5 2 8 6 43%
ŚH III – PH I 4 8 3 1 6 2 1 1 18 8 31%
ŚH III – PH II 3 9 1 3 15 1 6%
PH I i PH I? 3 2 3 3 1 8 5 3 11 17 61%
PH I-II 6 1 1 3 8 3 28%

Łącznie
82 16 133 11 183 21 47 23 13 5 458 76

98 144 204 70 18 534

Argos: Dietz 1991: 132, 134; Protonotariou- Deilaki 2009: 59-64, 66-67, 69-71, 76-77, 83-87, 94-96, 153-155; Schleifer 2010: 125
Asine: Frödin, Persson 1938: 125; 121f; Dietz 1976: 2: 25f, fig. 31; 58, fig. 62,63; 62f, fig. 73-79; 63f., fig. 80-81; 65, fig. 82; Nordqu-

ist 1987: 131, 133-135
Lerna: Blackburn 1970: 40-43, 45, 49-50, 62-63, 65-70, 81-82, 86-87, 116, 120-121, 124-125, 149-150, 158, 175-176
Mykeny: Karo 1930-33: 43-166; Wace 1953: 48:7; Pakenham-Walsh, Wace 1955: 191; Mylonas 1973: 12-13, 21, 29, 81, 46-53, 160-162; 

Dietz 1991: 108-112, 114-130; Alden 2000: 33, fiche 249-53
Prosymna: Dietz 1991: 141-142, 144; Schleifer 2010: 122;
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2. 2. Lokalizacja grobów
 Badając obszary funeralne wybierane przez 
wczesnomykeńską społeczność, zauważa się 
przede wszystkim tendencję w kontynuowaniu 
użytkowania cmentarzysk założonych w trak-
cie środkowej epoki brązu. Dla ludności Argolidy 
omawianego czasu typowe było również chowanie 
swoich zmarłych w przestrzeniach wewnątrz osad 
(Dudlik 2014: 48).
  Z początkiem okresu środkowohelladzkiego 
ustanowione zostały cmentarzyska przy Argos, Asi-
ne, Mykenach i Prosymnie. Dwa pierwsze ulokowa-
no na stokach wzgórz: w przypadku Argos – na te-
renie wzniesienia Aspis (ryc. 2), zaś dla Asine – na 
zboczach Barbouny (ryc. 3). Cmentarzysko w Ar-
gos służyło miejscowej ludności aż do czasów rzym-
skich (por. Prōtonotaríou-Deïlákē 2009), zaś w Asi-
ne – do początkowych faz okresu wczesnomykeń-
skiego (Nordquist 1987: 13, 23). Rozległy teren poza 
osadą zajęła nekropolia w Lernie, wykorzystywana 
od końca okresu wczesnohelladzkiego do czasów 
geometrycznych (Blackburn 1970: 25-26). Prawdo-

podobnie w początkowej fazie środkowej epoki brą-
zu założono także cmentarz na terenie dolnego mia-
sta Myken (ryc. 4), na którym poświadczone zostały 
pochówki do okresu submykeńskiego włącznie (por. 
Alden 2000). Poza osadą ulokowano również obszar 
funeralny dla Prosymny, gdzie grzebano zmarłych 
od wczesnej do późnej epoki brązu (Dietz 1991: 141).
 Zebrane dane jednoznacznie wskazują, że na 
wszystkich z wymienionych nekropolii chowani 
byli przedstawiciele różnych grup wiekowych oboj-
ga płci (por. Dudlik 2014). Co istotne, założyć moż-
na także, iż w badanym okresie nie ma pojęcia od-
rębnego cmentarzyska przeznaczonego jedynie dla 
wyższych warstw społecznych. Na wszystkich z po-
wyżej wymienionych, obok grobów bezsprzecznie 
należących do lokalnych elit, znajdowały się rów-
nież obiekty proste czy bez wyposażenia. Widocz-
na jest jednak tendencja do dodatkowego podkre-
ślania struktur grobowych należących do wyższych 
warstw społecznych, w ramach powszechnie użyt-
kowanych cmentarzysk (por. oznaczanie grobów na 
powierzchni ziemi).
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Tabela 2. Periodyzacja grobów wielopochówkowych z terenu Argolidy

OKRES Argos Asine Lerna Mykeny Prosymna Łącznie: Uproszczona chronologia grobów

ŚH? 1 1 ŚH
10-11ŚH 4 4 2 10

ŚH I 0-1 5 4-5 ŚH I
4-5

ŚH II 1 6 7 ŚH II
7-8ŚH II - III 1 1

ŚH III 3-4 3-4 1 2 1 10-12

ŚH III
21-24

ŚH III A 3 1 4

ŚH III A-B 1 1

ŚH III B 1 5 6

ŚH III – PH I 4 1 2 1 8 ŚH III – PH
9ŚH III – PH II 1 1

PH I 3 3 7-8 2-3 15-17 PH I i później
15-20PH I - II 3 3

Łącznie: 16 11 21 23 5 76

ŚH: Argos: Grave Γ: XII (12), Grave Γ: 33, Grave Γ: XXV (26), Grób Γ: II (2), (Protonotariou- Deilaki 2009: 61-64, 70-71, 83, 
94-96); Asine: MH 90, 1972-7, 1971-7, B15 (Frödin, Persson 1938: 125; Dietz 1976: 2: 58, fig. 62,63; 63f., fig. 80-81; Nordquist 
1987: 133-135); Mykeny: Acropolis/CHA 13, PC XV (Alden 2000: 33, fiche 249-53)

ŚH I: Asine:71B (Dietz 1976: 2: 62f, fig. 73-79, 65, fig. 82; Nordquist 1987: 135); Lerna: DE 71/72, C-L&M, BE-19, BE 30 (Black-
burn 1970: 40-43, 45, 49-50)

ŚH II: Asine: 1972-5, 1971-15 (Dietz 1976: 2: 25f, fig. 31; Nordquist 1987: 135); Lerna: B-25&BE-18, J-3, B-12, DE-28, J-4A&B, J-2 
(Blackburn 1970: 62-63, 65-66, 69-70, 81-82, 86-87)

ŚH III: Argos: Grób Γ: XX (21), Grób Γ: X (10), Grób Γ: IV (4), Grób Γ: XXVI (27) (Dietz 1991: 134; Protonotariou- Deilaki 2009: 
66, 69-70, 76-77, 83-86); Asine: MH 52/53, B29, B12, B33 (Frödin, Persson 1938: 121f; Nordquist 1987: 131, 135); Lerna: A-1, 
DE-2-3, A-7, A-10, BE-9, BE-13-14 (Blackburn 1970: 120-121, 124-125, 149-150, 158; Schleifer 2010: 116); Mykeny: PC/GCB Ξ, 
PC/GCB I, PC/GCB N, PC/GCB Λ, PC/GCB Λ-2, PC/GCB Δ, PC/GCB T, PC/GCB Σ (Mylonas 1973: 29, 81, 160-162; Dietz 
1991: 112, 117-120, 120-128); Prosymna: Grób XXIII (Schleifer 2010: 122)

ŚH III – PH I: Argos: Grób Γ: 70, Grób Γ: V (5), Diomedeous-1, Grób Γ: I (1) (Dietz 1991: 132; Protonotariou- Deilaki 2009: 59-61, 
66-67; Schleifer 2010: 125); Lerna: DC-1, Myloi-1 (Blackburn 1970: 175-176; Lewartowski 2000: 67-68); Mykeny: PC/GCB 
A, Acropolis/HoWV 1b, 2 (Pakenham-Walsh, Wace 1955: 191; Mylonas 1973: 21); Prosymna: Grób XI (Schleifer 2010: 122; 
Dietz 1991: 141-2)

PH I i później: Argos: Nosokomeion, Grave Δ:161, Grób Γ: XXVII (28) (Protonotariou- Deilaki 2009: 85-87, 153-155); Lerna: 
Grób VII, BD-3 (Blackburn 1970); Mykeny: Acropolis/GCA II, PC/GCB M, PC/GCB O, PC XXVII, Acropolis/GCA VI, 
Acropolis/GCA I, Acropolis/GCA III, PC/GCB Γ, Acropolis/GCA IV, Acropolis/GCA V, PC/GCB E (Karo 1930-33: 43-166; 
Wace 1953: 48:7; Mylonas 1973: 12-13, 46-53; Dietz 1991: 108-111, 114-116, 123, 128-130); Prosymna: Grób I, Grób III, Grób 
XXI (Dietz 1991: 141, 144)



Ryc. 1. Udział procentowy grobów zbiorowych na tle ogółu przebadanych i precyzyjnie datowanych

Ryc. 2. Plan rozmieszczenia tumulusów w Argos (za: Sarri, Voutsaki 2011: fig. 2)



Ryc. 3. Plan osady w Asine, z zaznaczeniem cmentarzysk osady (za: Nordquist 1987: fig. 8)

Ryc. 4. Plan fragmentu Prehistoric Cemetery w Mykenach (za: Alden 2000)
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2. 3. Chronologia
 Dużym utrudnieniem w analizie chronologii 
wyszczególnionych grobowców wielopochówko-
wych jest brak ich precyzyjnego datowania, gdyż aż 
11 obiektów (15%) tylko ogólnie zakwalifikowano do 
okresu środkowohelladzkiego. Z przedstawionej pe-
riodyzacji (tabela 2) wynika, iż w fazie ŚH I skon-
struowano cztery lub pięć grobów zbiorowych, a w 
fazie ŚH II – siedem lub osiem. Znaczący wzrost na-
stąpił w okresie ŚH III, do którego przypisano od 
21 do 24 obiektów. Zdecydowanie mniejszy odsetek 
grobów przypadł na fazę przejściową – ŚH III-PH 
I (9 obiektów), a znów zdecydowanie wzrósł dla 
okresów PH I-II (15-20 obiektów).
 Przekładając powyższe bezwzględne wartości na 
udział procentowy pochówków mnogich na tle ogó-
łu zauważa się tendencję wzrastającą. Początkowo 
jest ona łagodna – z poziomu 10 punktów w okresie 
ŚH I do 12 punktów w fazie II. Gwałtowny skok do 
32% następuje w okresie ŚH III. Poziom ten utrzy-
muje się w fazie przełomowej (31%). Początek późnej 
epoki brązu charakteryzuje się kolejnym gwałtow-
nym wzrostem, gdzie groby mnogie zaczęły stanowić 
61% ogółu przebadanych (por. ryc. 1).

2. 4. Typologia grobów.  
 Zróżnicowanie jest wyraźnie zauważalne w sto-
sowanych konstrukcjach grobowców zbiorowych. 
Wśród zaobserwowanych znajdują się zarówno 
obiekty jamowe i pochówki w naczyniach, jak i bar-
dziej skomplikowane typy – skrzynkowe oraz szybo-
we (por. tabela 3).
 Na terenie Argolidy rozpoznano trzy przypadki 
złożenia mnogich pochówków w naczyniach zaso-
bowych. Zdecydowanie najczęściej stosowanym ty-
pem (18 przykładów) były groby jamowe, bez umoc-
nień ścian. Wraz z nastaniem kultury mykeńskiej 
(w trakcie okresu ŚH IIIA/B) widoczna jest tenden-
cja do wykorzystywania obiektów bardziej skompli-
kowanych pod względem konstrukcyjnym – w typie 
skrzynkowym oraz szybowym (por. tabela 3 i ryc. 5). 
Zauważyć należy także, iż grób szybowy pojawia się 
na terenie Grecji śródlądowej właśnie wraz z okre-
sem wczesnomykeńskim, a w kontekście obiektów 
wielopochówkowych – jedynie w Mykenach. Nie-
możliwym jest jednak jednoznaczne stwierdzenie, 
czy typ ten należy wiązać z fazą ŚH IIIB, czy wcze-
śniejszą – sytuację komplikuje niepewne datowanie 

grobu T z Okręgu Grobów Szybowych B, przypisa-
nego ogólnie do wczesnej fazy użytkowania Okrę-
gu – okresu ŚH III (Mylonas 1972: 227; por. też Gra-
ziadio 1988: 369).
 Dla 52 obiektów (jedynie konstrukcje skrzynkowe 
i szybowe) możliwe było ustalenie rozmiarów komo-
ry grobowej. W przypadku grobów skrzynkowych – 
w okresach ŚH I oraz II ich rozmiary są niewielkie, 
nie przekraczają 3 m2. Nieznaczne powiększenie (do 
maksymalnie 5 m2) nastąpiło wraz z fazą ŚH III, jed-
nakże większość obiektów (trzynaście spośród szes-
nastu) wciąż mierzyła co najwyżej 3 m2. Na podobnie 
niewielkich powierzchniach składani byli zmarli na 
przełomie środkowej i późnej epoki brązu.
 Znaczące powiększenie rozmiarów następu-
je wraz z okresem PH I oraz wzrostem popularno-
ści typu szybowego. Jedynie pięć spośród 18 obiek-
tów posiada rozmiar do około 2 m2, osiem – do oko-
ło 10 m2, zaś komory kolejnych pięciu grobów mają 
powyżej 10m2. Z ostatniej wymienionej grupy, dwa 
obiekty z Okręgu Grobów Szybowych A mają roz-
miary: 21,9 m2 (grób V) oraz 26,9 m2 (grób IV).

2. 5. Oznaczanie grobów na powierzchni ziemi
 Dla dalszych badań istotne jest ustalenie obecno-
ści lub absencji markerów grobów – w postaci tumu-
lusów, stel/płyt kamiennych czy kamiennych obwaro-
wań. W toku studiów nad zwyczajami pochówkowy-
mi argolidzkich społeczności wczesnomykeńskich za-
uważono, że co najmniej 36% spośród wszystkich ana-
lizowanych obiektów posiadało zaznaczenie na po-
wierzchni ziemi (Dudlik 2014: 111). Dla grobowców 
zbiorowych odsetek ten wzrósł do 44-46% (33-35 gro-
bów). Zaznaczyć należy, iż markery zanotowane zosta-
ły tylko na stanowiskach w Mykenach, Argos oraz Ler-
nie. Analiza ich dystrybucji chronologicznej (por. ta-
bela 4 i ryc. 6) pozwala postawić hipotezę o nagłym 
wzroście popularności zwyczaju zaznaczania obiek-
tów wraz z początkiem kultury mykeńskiej. Obraz ten 
zdominowany jest jednak przez Okręgi Grobów Szy-
bowych (kolejno pięć grobów w okresie ŚH III, cztery 
na przełomie faz środkowej i późnej epoki brązu oraz 
9 obiektów w fazach PH I-II).
 Istnieje zauważalna korelacja między zastoso-
wanym typem konstrukcyjnym a uwidocznieniem 
obiektu na powierzchni ziemi (por. tabela 5). Po-
wiązanie to najmocniej odzwierciedla się w przy-
padku grobów szybowych, gdzie tylko jeden obiekt 
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Tabela 3. Periodyzacja typów konstrukcyjnych grobów
ŚH ŚH I - II ŚH II - III ŚH III ŚH III – PH PH I i później Łącznie

Pochówek w naczyniu* 1 1 1 3
Grób jamowy** 4 5 7 2 18
Grób skrzynkowy*** 5 7 10 6 7 35
Grób szybowy**** 6 1 11 18 – tylko Mykeny
Typ niezidentyfikowany***** 1 1 2

*  Argos (Schleifer 2010: 125), Asine (Dietz 1976: 2: 58, fig. 62,63, 62f, fig. 73-79; Nordquist 1987: 134-135)
**  Argos (Protonotariou- Deilaki 2009: 94-96, 153-155), Asine (Frödin, Persson 1938: 125; Nordquist 1987: 133, 135), 

Lerna (Blackburn 1970: 40-43, 45, 62-63, 86-87, 120-121, 158; Schleifer 2010: 116); Mykeny (Alden 2000); 
Prosymna (Dietz 1991: 144; Schleifer 2010: 122)

***  Argos (Dietz 1991: 132, 134; Protonotariou- Deilaki 2009: 59-64, 66-67, 69-71, 76-77, 83-87); Asine (Frödin, Persson 1938: 
121f; Dietz 1976: 2: 25f, fig. 31; 63f., fig. 80-81; : 65, fig. 82; Nordquist 1987: 131, 135); Lerna (Blackburn 1970: 49-50, 65-66, 
69-70, 81-82, 124-125, 149-150, 158, 175-176); Mykeny (Mylonas 1973; Dietz 1991: 122-123); Prosymna (Dietz 1991: 141-2; 
Schleifer 2010: 122)

****  Mykeny (Wace 1953: 48; Mylonas 1973: 12-13, 21, 29, 46-53, 81, 160-162; Karo 1930-33: 43-166; Dietz 1991: 108-112, 114-130)
*****  Mykeny (Pakenham-Walsh, Wace 1955: 191; Alden 2000: 33, fiche 249)

Katarzyna Dudlik

nie posiadał dodatkowego oznaczenia (obiekt PC 
XXVII z Myken, por. Wace 1953: 48). Rozpoznawal-
ne jest także, iż społeczność argolidzka nie wykazy-
wała tendencji do wyróżniania markerem obiektów 
jamowych. W przypadku grobów skrzynkowych – 
większość oznaczonych grobów pochodzi z tumu-
lusów, eksplorowanych na terenie Argos.

2. 6. Struktura antropologiczna populacji 
pochowanej w grobach zbiorowych
 Łączna liczba pochowanych zmarłych w gro-
bowcach zbiorowych ustalona została na 193-197 
osób. Badania antropologiczne przeprowadzono je-
dynie dla części pochówków – przede wszystkim 
dla mykeńskich Okręgów (por. Papazoglou–Ma-
nioudaki et al. 2009; 2010) oraz cmentarzyska z Ler-
ny (por. Alden 1981; Alden 2000; Blackburn 1970). 
Wśród ustalonych wartości antropologicznych był 
przede wszystkim wiek pochowanych, zakwalifi-

kowany do trzech głównych kategorii – infans (od 
urodzenia do 12/14 roku życia), iuvenis (od 12/14 do 
20/22 roku życia) i adultus – od 20/22 roku życia do 
śmierci (Piontek 1985: 142). Wśród badanych wy-
szczególniono: 19 zmarłych w wieku dziecięcym, 29 
w wieku młodzieńczym oraz 82 w wieku dojrzałym.
 W ramach prowadzonych w ostatniej dekadzie 
studiów nad aDNA, analizie poddane zostały rów-
nież materiały kostne z cmentarzysk argolidzkich. 
W trakcie dotychczasowych badań, które objęły ne-
kropolie z Lerny oraz Myken, pobrano pełnowarto-
ściowe próby jedynie z części grobowców mnogich 
Okręgu Grobów Szybowych B w Mykenach – grobu 
A (pochówki A62 i A69), Δ (pochówki Δ60 i Δ61), 
Γ (pochówki Γ51, Γ55 i Γ58), Λ (pochówki Λ70a, 
70a1, 70a2 i 70a3) oraz N (pochówki N66 i N66a) 
(Bouwman et al. 2009: 297). Ze względu na liczne 
poeksploracyjne zanieczyszczenia próbek, badania 
te pozwoliły ujawnić pewną koligację rodzinną tyl-

Ryc. 5. Periodyzacja typów konstrukcyjnych grobowców zbiorowych
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Tabela 4. Periodyzacja markerów grobów
ŚH ŚH I - II ŚH II - III ŚH III ŚH III – PH PH I i później Łącznie

Groby zaznaczone* 5 (+1?) 13(+1?) 4 11 33 (+2?)
Groby bez oznaczenia** 6 11 1 9 9 5 41

*  Argos (Dietz 1991: 132, 134; Protonotariou- Deilaki 2009: 59-64, 66-67, 69-71, 76-77, 83-87, 94-96, 153-155; Schleifer 2010: 
125); Lerna (Blackburn 1970: 40-42, 158; Schleifer 2010: 116); Mykeny (Karo 1930-33: 43-166; Mylonas 1973: 12-13, 21, 29, 
46-53, 81, 160-162; Dietz 1991: 108-112, 114-116, 120-130)

**  Argos (Lewartowski 2000: 65); Asine (Frödin, Persson 1938: 121f, 125; Dietz 1976: 2: 25f, fig. 31; 58, fig. 62,63; 62f, fig. 73-79; 
63f., fig. 80-81; 65, fig. 82; Nordquist 1987: 131, 133-135); Lerna (Blackburn 1970: 43, 45, 49-50, 62-63, 65-66, 69-70, 81-82, 
86-87, 120-121, 124-125, 149-150, 158, 175-176; Lewartowski 2000: 67-68); Mykeny (Wace 1953: 48:7; Pakenham-Walsh, 
Wace 1955: 191; Alden 2000: 33, fiche 249-53); Prosymna (Dietz 1991: 141-142, 144; Schleifer 2010: 122)

Tabela 5. Korelacja między użyciem markera grobu, a zastosowanym typem konstrukcyjnym
Grób 

skrzynkowy
Grób 

jamowy
Grób

szybowy
Pochówek 

w naczyniu
Typ 

niezidentyfikowany Łącznie

Groby zaznaczone 12 (+1?) 3 (+1?) 17 1 33 (+2?)
Groby bez oznaczenia 21 14 1 2 2 40

Komentarz – Stanowisko 
dominujące

Argos
10 grobów* Mykeny

17 grobów**

*  Argos (Dietz 1991: 132, 134; Protonotariou- Deilaki 2009: 59-64, 66-67, 69-71, 76-77, 83-87); Lerna (Blackburn 1970: 158) 
Mykeny (Mylonas 1973; Dietz 1991: 122-123)

**  Mykeny (Mylonas 1973: 12-13, 21, 29, 46-53, 81, 160-162; Karo 1930-33: 43-166; Dietz 1991: 108-112, 114-130) 

Ryc. 6. Periodyzacja grobów oznaczonych na powierzchni ziemi



Tabela 6. Periodyzacja grobów zawierających wyposażenie zmarłego

  ŚH ŚH I - II ŚH II - III ŚH III ŚH III – PH PH I i później Łącznie

Z wyposażeniem* 9 (+1?) 9 1 19 9 15 (+2?) 62 (+3?)
Bez wyposażenia** 1 3 4 3 11

Komentarz - stanowisko 
dominujące

Argos 5gr. Lerna
9 gr.

Lerna
5 gr. 
Mykeny
6 gr. 

Argos 
4 gr. Mykeny 10 gr.

*  Argos (Dietz 1991: 132, 134; Protonotariou- Deilaki 2009: 59-67, 69-71, 76-77, 83-87, 94-96, 153-155; Schleifer 2010: 125); 
Asine (Frödin, Persson 1938: 121f, 125; Dietz 1976: 2: 62f, fig. 73-79; 63f., fig. 80-81; Nordquist 1987: 131, 133, 135); 
Lerna (Blackburn 1970: 40-43, 49-50, 62-63, 65-66, 69-70, 81-82, 86-87, 120-121, 124-125, 149-150, 158, 175-176; Schleifer 
2010: 116); Mykeny (Karo 1930-33: 43-166; Pakenham-Walsh, Wace 1955: 191; Mylonas 1973; Dietz 1991: 108-112, 114-130; 
Alden 2000: 33, fiche 249-53); Prosymna (Dietz 1991: 141-142, 144; Schleifer 2010: 122)

**  Asine (Dietz 1976: 2: 25f, fig. 31; 58, fig. 62,63; 65, fig. 82; Nordquist 1987: 134, 135); Lerna (Blackburn 1970: 45, 158); 
Mykeny (Wace 1953: 48:7; Mylonas 1973); Prosymna (Dietz 1991: 141)

Katarzyna Dudlik

ko w jednym przypadku – grobowca Γ i pochówków 
Γ55 (mężczyzna) oraz Γ58 (kobieta), gdzie zmarli 
byli najprawdopodobniej rodzeństwem czy też ku-
zynostwem w pierwszej linii, od strony matek (Bo-
uwman et al. 2009: 305). W ramach dodatkowych 
badań, dla części pochówków z Okręgu B przepro-
wadzono rekonstrukcję twarzy zmarłych. Pozwoliła 
ona fizycznie potwierdzić nie tylko pokrewieństwo 
pochowanego rodzeństwa, ale również dalsze moż-
liwe koneksje rodzinne w obrębie grobów z Okręgu 
B (Bouwman et al. 2009: 305-306).
 W tym miejscu wspomnieć można także o wyni-
kach projektu Mycenae Revisited, gdzie z wykorzy-
staniem badań izotopowych zanalizowanych zosta-
ło jedenaście pochówków z Okręgu Grobów Szybo-
wych A, by zidentyfikować, czy osoby te mają po-
chodzenie lokalne czy zewnętrzne. O dwóch oso-
bach stwierdzono, że pochodzą z całą pewnością 
z Myken, o pozostałych – iż urodzili się prawdo-
podobnie w najbliższej okolicy (wskazując na dy-
stans do 10 km). Zaznaczono jednak, iż ilość oraz ja-
kość danych porównawczych nie jest zadowalająca, 

a same badania będą dalej weryfikowane i kontynu-
owane (Nafplioti 2009: 289).
 Bazując na podanych informacjach zauważyć 
można tendencję do zaznaczania grobów, w któ-
rych chowane były osoby dorosłe. Markery znalazły 
się nad 22 obiektami, gdzie złożono łącznie 44 zmar-
łych w wieku adultus. W dalszej kolejności znajduje 
się 13 grobów, w których pochowano ogółem 16 osób 
w wieku młodzieńczym oraz jedynie 2 obiekty, gdzie 
pogrzebano szczątki 3 dzieci. Na łącznie 35 przypad-
ków zaznaczenia grobu na powierzchni ziemi, dla 10 
nie zostały wykonane analizy antropologiczne.

2. 7. Dary grobowe
 Pozostałości po darach grobowych znajdowały 
się w 86% analizowanych obiektów wielopochówko-
wych. Podobnie wysoki stopień korespondencji wy-
stępuje między obecnością wyposażenia zmarłego 
a zaznaczeniem grobu na powierzchni ziemi (95% – 
33/35 obiektów). Analogicznie do wcześniej omawia-
nych danych – można sądzić, że wzrost tendencji do 
składania darów nastąpił wraz z początkiem okresu 

Ryc. 7. Periodyzacja grobów zawierających wyposażenie zmarłego
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Tabela 7. Obecność lub brak wyposażenia w różnych typach grobowców zbiorowych
Grób 

skrzynkowy
Grób 

jamowy
Grób 

szybowy
Pochówek 

w naczyniu
Typ 

niezidentyfikowany Łącznie

Z wyposażeniem 27 (+1?) 15 16 2 2 62 (+1?)
Bez wyposażenia 5 3 2 1 11
Komentarz- Stanowisko 
dominujące

Lerna i Argos
po 11 gr. 

Lerna
7 gr. 

Mykeny
16 gr. 

Tabela 8. Groby zbiorowe z okresu ŚH I z najbogatszym wyposażeniem zmarłego

Lerna BE 30 ŚH I Grób 
skrzynkowy

5 osób – 
3 adultus
1 iuvenis
1 infans

Marker (?)

3 dzbany, misa, narzędzie (?) 
z ciemnego kamienia, szpila 
kościana, kościane szydełko, 
terakotowy przęślik, terakotowy 
dysk, terakotowy cylinder

Za: Blackburn 1970: 40

Lerna BE-19 ŚH I Grób 
jamowy

3 osoby – 
2 adultus

Dwa srebrne kolczyki, paciorki: 
z karneolu (4 szt.), ametystu (2 szt.), 
fajansu (5 szt.), terakotowy przęślik, 
fragment siekiery, terakotowy dysk

Za: Blackburn 1970: 49

Tabela 9. Groby zbiorowe z okresu ŚH II z najbogatszym wyposażeniem zmarłego

Lerna J – 2 ŚH II Grób 
jamowy

2 osoby – 
2 adultus

Dzban, skyphos, paciorki z karneolu, krysz-
tału górskiego, pasty szklanej/kości, terako-
towy cylinder

Za: Blackburn 1970: 65-66

Lerna J – 4A&B ŚH II Grób 
jamowy

2 osoby – 
2 adultus

Dzban (w tym fragmenty dzbana typu ka-
mares), 2 skyphosy, brzytwa brązowa, mor-
skie muszle 

Za: Blackburn 1970: 81-82

Grobowce wielopochówkowe w Argolidzie od okresu środkowohelladzkiego I do późnohelladzkiego II. Stan wiedzy...

wczesnomykeńskiego (por. tabela 6 i ryc. 7). Wyda-
je się także, iż nie ma związku między zastosowanym 
typem konstrukcyjnym a faktem obecności lub ab-
sencji wyposażenia (por. tabela 7).
 Dary grobowe, jakie złożono w analizowanych 
obiektach, były różnorodne. Wśród artefaktów wy-
mienić można naczynia, przedmioty codziennego 
użytku (na przykład przęśliki), jak i biżuterię oraz 
elementy uzbrojenia. Zarysowują się jednak pewne 
prawidłowości dla poszczególnych okresów.
 Dla I i II fazy środkowej epoki brązu można po-
stawić tezę, że w większości z przebadanych gro-
bów pojawia się ceramika i przedmioty codzien-
nego użytku, jak terakotowe przęśliki czy kościa-
ne szydła. Zauważalne są także pojedyncze przy-
padki artefaktów importowanych, przede wszyst-
kim w obiektach z Lerny (szklane paciorki i obsy-
dianowe ostrze). Z tego stanowiska pochodzą tak-
że dwa najbogatsze groby, datowane na okres ŚH I 
(por. tabela 8).
 Okres ŚH II cechuje się mniej licznym, jak i gor-
szym jakościowo wyposażeniem zmarłych. Wystę-

pują jednak pojedyncze obiekty, w których złożono 
elementy biżuterii oraz podstawowe narzędzia (po-
nownie groby eksplorowane w Lernie – por. tabe-
la 9). W fazie tej zaczęto także deponować kantha-
rosy, wiązane z aktem ceremonialnego ucztowania 
(Nordquist 2002; por. też Rutter 2017).
 W porównaniu do wyżej przedstawionych, od 
okresu ŚH IIIA wyposażenie składane wraz z po-
chówkami wykazuje się większą różnorodnością (por. 
tabele 10 i 11). Zaznaczyć należy jednak, że zdecydo-
wanie najbardziej spektakularne dary powierzono 
zmarłym w mykeńskich Okręgach Grobów Szybo-
wych (por. tabela 11). Wyróżniają się one – zarówno 
pod względem liczby, jak i jakości wykonania – na 
tle nie tylko swojego regionu, ale i epoki. Wśród nich 
znajdują się podstawowe formy ceramiki, naczynia 
ceremonialne, elementy uzbrojenia, biżuteria, a także 
przedmioty związane ze sferą duchową kultury – wy-
konywane zarówno w Grecji, jak i poza jej granicami 
(por. Karo 1930-33; Mylonas 1972).
 Patrząc na pozostałe stanowiska argolidzkie 
(por. tabela 10) – w okresie ŚH III ceramika prze-
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staje być obowiązkowym elementem darów grobo-
wych (przy jednoczesnym wzroście liczby depono-
wanych naczyń ceremonialnych). Częściej pojawia-
ją się artefakty z surowców importowanych (przede 
wszystkim ostrza z obsydianu) i przedmioty meta-
lowe (przybory toaletowe). Naczynia na powrót sta-
ją się nieodłącznym elementem wyposażenia zmar-
łych wraz z przełomem faz ŚH III – PH I (ponow-
nie zwiększa się liczba znajdowanych kantarosów). 
Obok nich często składana jest także biżuteria.

3. Intencjonalność działań
 Ostatnią kwestią jest zagadnienie intencjonalno-
ści działań w procesie tworzenia oraz użytkowania 
grobu zbiorowego. Może ona przejawiać się dwuto-
rowo – jako akt jednorazowy lub działanie długo-
czasowe (por. Uwagi wstępne i definicję grobu zbio-
rowego). Istotniejszą dla tematu kształtowania się 
tożsamości społecznej jest druga z zarysowanych 
opcji, mająca ścisły związek z sytuacją kulturową. 
Może być ona postrzegana jako sposób kreowania 
i podkreślenia więzi, w przypadku Argolidy – mię-
dzy członkami tych samych, formujących się grup 
społecznych (w tym lokalnych elit).
 Charakter działań wielorazowych i długoczaso-
wych może ponownie odzwierciedlać się dwojako – 
prymarnie, jako pierwotna intencja, lub wtórnie – 
jako transformacja kulturowa i dostosowanie zasta-
nej sytuacji do nowych reguł społecznych. Pierw-
sze pojęcie tłumaczy notowane powiększenie roz-
miarów komór grobowych, z góry przygotowywa-
nych dla więcej niż jednego pochówku. Przypadek 
ten jasno zaobserwowany został na terenie Myken, 
dla grobowców szybowych z Okręgu B, a przede 
wszystkim – z Okręgu A. O transformacji kulturo-
wej – czyli ponownej interpretacji miejsca pochów-
ku przez daną społeczność – świadczą pojawiające 
się w grobach ossuaria. Są one wynikiem ponowne-
go, wielokrotnego i zamierzonego wykorzystywania 
obiektu, którego niewielkie jednak rozmiary mogą 
wskazywać, że pierwotnie był on budowany z myślą 
o pochowaniu jednej osoby (por. ryc. 8).
 Ponadto, należy zarysować problem zbiorowych 
obiektów argolidzkich w ujęciu czasowym. Pier-
wotnie w regionie tym zaobserwować można wie-
lokrotne użytkowanie grobów niewielkich, budo-
wanych z pewnością jako pojedyncze (zatem – star-
szy jest koncept wtórny, transformacji kulturowej). 

Grobowce szybowe – mimo iż cechujące się w więk-
szości intencją wielopochówkową już w momencie 
konstruowania – są późniejsze od ponownie wyko-
rzystywanych w tym celu obiektów jamowych czy 
skrzynkowych. 
 Początkowe dostosowywanie pewnych gro-
bów do nowych potrzeb owocuje z czasem istotny-
mi zmianami. Zauważalne są one najpierw w two-
rzeniu coraz większych komór grobowych – głów-
nie dla typów skrzynkowego i częściowo szybowe-
go, gdzie zanotowano ossuaria. Następnie zmiana ta 
podąża w kierunku konstruowania obiektów spe-
cjalnie przeznaczonych na pochówek mnogi – gro-
bowców szybowych, komorowych oraz tolosowych 
(co interesujące – kojarzonych wyłącznie z elitami 
społecznymi). Modyfikacje te pozwalają prześle-
dzić nie tylko ewolucję obrządku pogrzebowego, ale 
także postępujące zmiany kulturowe, w tym proce-
sy kreowania i komplikowania powiązań wewnątrz 
wyższych struktur społecznych.
 Fakt istnienia ossuariów zanotowano dla 34% 
spośród analizowanych obiektów. Ich periodyzacja 
wygląda następująco: 12% pochodziło z grobów da-
towanych na fazę ŚH I, podobnie jak na okres ŚH II. 
Gwałtowny wzrost notowany jest dla okresu ŚH III, 
do którego przypisano 27% zaobserwowanych sku-
pisk kostnych. Ich liczba zmniejsza się na przełomie 
środkowej i późnej epoki brązu (do poziomu 16%), 
by powrócić do wysokiego stanu (31%) w okresie 
PH I (por. tabela 12).
 Druga znacząca korelacja zachodzi w przypadku 
stosowanych typów konstrukcyjnych, a faktem za-
notowania ossuarium w grobie (por. tabela 13). Sku-
piska materiału kostnego zaobserwowane zostały 
dla 45% obiektów skrzynkowych oraz dla 50% szy-
bowych. W przypadku grobów jamowych wartość 
ta wynosi jedynie 5%, zaś dla pochówków w naczy-
niach zasobowych jest zerowa.
 W kwestii intencjonalności prymarnej – dla ba-
danego czasu zarejestrowano, iż wraz z fazą ŚH III 
następuje znaczący wzrost rozmiarów komór gro-
bowych (por. typologia grobów). Zjawisko to moż-
na stwierdzić z pewnością dla mykeńskich Okręgów 
Grobów Szybowych. W przypadku innych obiek-
tów datowanych na przełom środkowej i późnej 
epoki brązu, akt ten jest niemożliwy do stwierdze-
nia ze względu na brak dokładnych danych z badań 
wykopaliskowych.
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Tabela 10. Wybrane przykłady grobów zbiorowych z okresu ŚH III z bogatym wyposażeniem zmarłego

Argos
Grób Γ: 
XXVI 
(27)

ŚH III Grób 
skrzynkowy 2 osoby Marker – 

tumulus Γ
2 skyphosy, 5 szpil, gliniane 
naczynie, gliniany przęślik Dietz 1991: 134

Asine LT/MH 
52/53 ŚH III Grób 

pół-skrzynkowy
2 osoby – 
2 adultus miska, pinceta, szpila Nordquist 1987: 
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Lerna A-1 ŚH IIIA Grób 
skrzynkowy

2 osoby – 
2 adultus

kościane szydełko, obsydia-
nowe ostrze

Blackburn 1970: 
124-125

Argos Grób Γ: 
70

ŚH III-
-PH I

Pochówek 
w naczyniu

2 osoby – 
2 adultus 
1 infans

Marker - 
tumulus Γ 14 glinianych naczyń Schleifer 2010: 125

Lerna DC-1 ŚH III-
-PH I

Grób 
skrzynkowy

3 osoby – 
3 adultus

2 dzbany, 4 skyphosy, : bu-
telka do karmienia,
szpila, kamienne narzędzie 
(?), paciorki (fajansowe, 
brązowe, z kryształy gór-
skiego, karneolu, steatytu)  

Blackburn 1970: 
175-176 

Argos Chara-
dros PH I Grób 

skrzynkowy

2 osoby – 
1 iuvenis 4 naczynia, w tym kyliks, 

idol Dietz 1991: 134

Prosymna Grób XXI PH IA potrójny-ja-
mowy 8 osób 2 skyphosy, dzban, frag-

menty ceramiki PH
Dietz 1991: 144

Tabela 11. Wybrane przykłady grobów zbiorowych z Okręgów Grobów Szybowych w Mykenach

Mykeny PC/
GCB N ŚH IIIB Grób 

szybowy

3 osoby –
2 adultus 
1 infans

Marker – 
Okręg Gro-
bów Szybo-
wych B, ka-
mienny stos

Ceramika (hydrie, dzbany, skypho-
sy, naczynia cykladzkie), naczynia 
metalowe (brąz, srebro, złoto), ala-
bastrowy pyxis, pincety, uzbrojenie 
(miecze typu A, sztylety, nóż, włócz-
nia, głowice mieczy), złote diademy, 
złote aplikacje i ozdoby, kły dzika

Dietz 1991: 123-
127

Mykeny PC/
GCB A ŚH-PH Grób 

szybowy
2 osoby – 
2 adultus

Marker – 
Okręg Gro-
bów Szy-
bowych B, 
stela

Ceramika, uzbrojenie (miecze, szty-
let, włócznia), szpile, fragment tka-
niny, metalowe aplikacje, przedmio-
ty z kości słoniowej, kły dzika, dia-
dem (?), złote talerze 

Mylonas 1972: 24

Mykeny

Acro-
polis/
GCA 
III

PH I Grób 
szybowy

4 osoby – 
3 adultus
1 infans

Okręg Gro-
bów Szy-
bowych A, 
stela

Złote korony i diademy, złote ro-
zety/pasy, złote aplikacje (dekora-
cja antropo- i zoomorficzna, roślin-
na, geometryczna, marynistyczna, 
o formie świątyni minojskiej), zło-
te sygnety, kolczyki, bransolety, pa-
ski, naszyjniki, złote wagi, aplikacje 
z fajansu, naczynia metalowe – zło-
te (pykis, kubek w typie Vapheio, 
dzban, skyphosy), szpile ze złoty-
mi zawieszkami i główkami, srebrne 
pierścienie, paciorki (bursztyn, zło-
to), szpile (główki z kryształu gór-
skiego), 4 gemmy, fragmenty figurek 
fajansowych (?), ceramika, naczynia 
kamienne (alabaster)

Karo 1930-33: 
43-66
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4. Grobowce wielopochówkowe a budowanie 
tożsamości społecznej – próba interpretacji.
 Zarysowane modyfikacje pozwalają prześledzić 
nie tylko ewolucję obrządku pogrzebowego, ale 
przede wszystkim postępującą zmianę kulturową. 
Nowe podejście do pochówku mnogiego, zwłasz-
cza: zwiększenie liczby obiektów zbiorowych, do-
datkowe ich wyszczególnianie w krajobrazie, czy 
przejście z wtórnie wykorzystywanych grobów na 
rzecz specjalnie tworzonych konstrukcji, umożli-
wiają zagłębienie się w procesy kreowania powiązań 
między grupami społecznymi oraz wewnątrz nich. 

4. 1. Społeczeństwo wczesnomykeńskie – przegląd 
dotychczasowych koncepcji
 W toczącej się od ponad 40 lat dyskusji na te-
mat charakteru społeczeństwa wczesnomykeńskie-
go uwypuklają się dwa tory debaty, nawiązujące do 
allochtonicznej oraz autochtonicznej koncepcji po-
chodzenia jego elit. Zwolennicy pierwszego nur-
tu opierali swoje tezy o przesłankę pojawienia się 
nowych praktyk pogrzebowych, których częścią 
było eksponowanie bogactwa pochowanych (casus 
Okręgu Grobów Szybowych A). W zależności od 
domniemanego miejsca pochodzenia elit – Krety 
(Sandars 1961; Hägg 1984), Egiptu (Akerstrom 1978) 
lub terenów na północ od Grecji (Diamant 1988), 
preferowana koncepcja była wzmacniana o fakt wy-

stępowania licznych przedmiotów minojskich i mi-
noizujących w wyposażeniu pochowanych, masek 
oraz swoistych całunów pogrzebowych nawiązują-
cych do tradycji egipskiej, a także elementów wy-
posażenia wojownika czy stel markujących miejsce 
spoczynku, stanowiących reminiscencje obrządku 
kultur stepowych. 
 W literaturze najnowszej zdecydowanie domi-
nującą jest koncepcja traktująca o lokalnych korze-
niach kultury mykeńskiej (Dickinson 1977; 1999; 
Littauer, Crouwel 1996: 226; Mylonas Shear 2004; 
Voutsaki 2004; 2016, tam starsza literatura). Jej pre-
kursorem był Oliver Dickinson (1977), który argu-
mentując, iż twierdzenie o napływowym pocho-
dzeniu osób pochowanych w mykeńskich Okrę-
gach jest bezzasadne, wskazywał na niemożliwość 
tak szybkiej adaptacji elementów lokalnej tradycji 
przez nową grupę, przy jednoczesnym wyzbyciu się 
cech własnej tożsamości. Ponadto, jak przekony-
wał Dickinson, nie zarejestrowano żadnych silnych 
i jednoznacznych powiązań między sposobem po-
chowania osób w mykeńskich Okręgach a innymi 
kulturami – w tym tymi zajmującymi obszar Krety, 
Cyklad, Bliskiego Wschodu czy północnej Europy. 
Wytłumaczeniem zaś spektakularnej liczby przed-
miotów importowanych z różnych stron kontynen-
tu miałaby być ich atrakcyjność i prestiżowe znacze-
nie (Dickinson 1977: 53). 

Ryc. 8. Schemat pokazujący intencjonalność działań w rodzajach obrządku pogrzebowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem przykładu grobowców zbiorowych
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Tabela 12. Periodyzacja grobów z zanotowanym ossuarium
ŚH ŚH I ŚH II ŚH III ŚH III - PH PH I i PH I-II Łącznie

Ossuarium* 1 3 3 7 4 8 26
Brak** 9 2 5 16 6 12 50

*  Argos (Dietz 1991: 132, 134; Protonotariou- Deilaki 2009: 59-61, 66-67, 83-86; Lewartowski 2000: 65); Asine (Dietz 1976: 
2: 65, fig. 82; Nordquist 1987: 135); Lerna (Blackburn 1970: 43, 49-50, 69-70, 81-82, 175-176); Mykeny (Mylonas 1973: 12-13, 
29, 46-53, 81, 160-162; Dietz 1991: 108-112, 114-130); Prosymna (Dietz 1991: 141)

**  Argos (Protonotariou- Deilaki 2009: 61-64, 69-71, 76-77, 86-87, 94-96, 153-155; Schleifer 2010: 125); Asine (Frödin, Pers-
son 1938: 125; 121f; Dietz 1976: 2: 25f, fig. 31; 58, fig. 62,63; 62f, fig. 73-79; 63f., fig. 80-81; Nordquist 1987: 131, 133-135); 
Lerna (Blackburn 1970: 40-42, 45, 62-63, 65-69, 86-87, 116, 120-121, 124-125, 149-150, 158) Mykeny (Karo 1930-33: 43-166; 
Wace 1953: 48:7; Pakenham-Walsh, Wace 1955: 191; Mylonas 1973: 21; Alden 2000: 33, fiche 249-53); 
Prosymna (Dietz 1991: 141-142, 144; Schleifer 2010: 122)

Tabela 13. Korelacje między zanotowanym ossuarium a zastosowaną formą grobu

Grób skrzynkowy Grób jamowy Grób szybowy Pochówek 
w naczyniu

Typ 
niezidentyfikowany Łącznie

Ossuarium* 16 1 9 0 0 26
Brak** 19 17 9 3 2 50

*  Argos (Dietz 1991: 132, 134; Protonotariou- Deilaki 2009: 59-61, 66-67, 83-86; Lewartowski 2000: 65); Asine (Dietz 1976: 
2: 65, fig. 82; Nordquist 1987: 135); Lerna (Blackburn 1970: 43, 49-50, 69-70, 81-82, 175-176); Mykeny (Mylonas 1973: 12-13, 
29, 46-53, 81, 160-162; Dietz 1991: 108-112, 114-130); Prosymna (Dietz 1991: 141)

**  Argos (Protonotariou- Deilaki 2009: 61-64, 69-71, 76-77, 86-87, 94-96, 153-155; Schleifer 2010: 125); Asine (Frödin, Pers-
son 1938: 125; 121f; Dietz 1976: 2: 25f, fig. 31; 58, fig. 62,63; 62f, fig. 73-79; 63f., fig. 80-81; Nordquist 1987: 131, 133-135); 
Lerna (Blackburn 1970: 40-42, 45, 62-63, 65-69, 86-87, 116, 120-121, 124-125, 149-150, 158) Mykeny (Karo 1930-33: 43-166; 
Wace 1953: 48:7; Pakenham-Walsh, Wace 1955: 191; Mylonas 1973: 21; Alden 2000: 33, fiche 249-53); Prosymna (Dietz 
1991: 141-142, 144; Schleifer 2010: 122)
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 Przekonywał on ponadto – na podstawie licz-
nych znalezisk broni oraz innych przedmiotów wy-
korzystujących w swojej dekoracji motyw walki 
i polowania – iż na terenie Argolidy wykształciły 
się grupy zdominowane przez militarnie wykształ-
coną arystokrację, być może z herosami na jej cze-
le (Dickinson 1977: 73). Zwrócił również uwagę na 
kwestię personalizacji władzy: początkowy etap wy-
łaniania się elit reprezentowany miał być przez licz-
ną grupę pochówków z Okręgu B, po którym na-
stąpiła koncentracja władzy, widoczna w mniejszej 
liczbie obiektów w Okręgu A, a w końcu – jedynie 
kilku tolosach (Dickinson 1977: 73). 
 Szczególnie istotną dla podejmowanego tutaj za-
gadnienia jest koncepcja Ione Mylonas Shear (2004), 
której interpretacja elit mykeńskich opiera się o ist-
nienie klasy wojowników, z jedną uprzywilejowaną 
rodziną. Fakt ponownego użytkowania niektórych 
grobów miałby być dowodem na bliskie więzi mię-
dzy głową rodziny a pozostałymi jej członkami, za-
kładające również dzielenie władzy pomiędzy po-
szczególne jednostki (Mylonas Shear 2004: 8). Do-
datkowo, Ione Mylonas Shear zaproponowała inter-
pretację grobów mnogich ze zmarłymi różnej płci 

jako obiektów, w których pochowano małżeństwa. 
Jak dalej zauważyła, większość mężczyzn pogrzeba-
nych w Okręgu B nie była żonata lub nie dożyła od-
powiedniego wieku swojego dziecka, aby przekazać 
mu wiedzę na temat władzy. Na tej postawie, a tak-
że w oparciu o pojawienie się coraz bogatszych po-
chówków kobiet, postawiła ona tezę o zmianie dy-
nastii panującej w Mykenach. Władza miała przejść 
do innej grupy przez zaniknięcie męskiej linii rodu 
i przez małżeństwo córki lub najstarszej z kobiet, co 
odzwierciedla istnienie dwóch Okręgów Grobów 
Szybowych (Mylonas Shear 2004: 9, 11-12).
 Koncepcja rodziny jako podstawowej jednost-
ki społecznej w okresie przed- i wczesnomykeń-
skim rozwinięta została przede wszystkim przez So-
fię Voutsaki (Voutsaki 2016: 77). System społeczny, 
w jakim funkcjonowała ludność okresu środkowo-
helladzkiego oraz wczesnomykeńskiego, scharakte-
ryzować można jako wodzowski – kładący nacisk 
na przetrwanie w ramach małych gospodarstw do-
mowych oraz opierający się na systemie wymiany 
między poszczególnymi rodzinami i osadami. Wy-
nikające z tej sytuacji napięcia, a także włączenie re-
gionu w rozrastającą się sieć międzyregionalnego 
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handlu pod koniec środkowej epoki brązu, wymo-
gły przeformułowanie stosunków pokrewieństwa – 
co uwypukla się w formie, jaką przyjęły elity pocho-
wane w mykeńskich Okręgach Grobów Szybowych, 
wraz ze swoją ostentacyjną konsumpcją dóbr (Vo-
utsaki 2016: 77, tam starsza literatura).
 Jako uzupełnienie teorii dotyczącej wodzow-
skiego charakteru społeczeństwa przed- i wczesno-
mykeńskiego można przywołać ideę boskich bliź-
niąt (Kristiansen, Larsson 2005), zaczerpniętą z ba-
dań nad epoką brązu obszarów północnoeuropej-
skich. Głównym jej założeniem jest dualizm przy-
wództwa (ang. twin chiefly leaders), gdzie jedna oso-
ba sprawuje władzę religijną, druga zaś – militarną. 
Koncepcja ta stanowi nawiązanie do jednego z fun-
damentów religii europejskiej epoki brązu: istnie-
nia osoby głównego bóstwa pod dualistyczną po-
stacią Divly Twins (Kristiansen, Larsson 2005: 266). 
W myśl tej teorii, zaaplikowanej dla przypadku Ar-
golidy, we władzy partycypować miałyby dwa rody. 
Pierwszy z nich reprezentował siłę militarną (jego 
przedstawiciele pochowani zostali w Okręgu B), na-
tomiast drugi dzierżył władzę o charakterze sakral-
nym (Okręg A), czego dowodem miałaby być także 
przewaga obiektów o charakterze ceremonialnym 
wśród wyposażenia grobowego pochowanych (Cze-
breszuk 2011: 65).

4. 2. Groby wielopochówkowe a charakterystyka 
grup o strukturach wodzowskich
  Jak zostało zasygnalizowane powyżej, społeczeń-
stwo argolidzkie epoki przed- oraz wczesnomykeń-
skiej zdefiniować można w ramach systemu wo-
dzowskiego. Jako jego główne własności wskazuje 
się rodzinę jako podstawową jednostkę organizu-
jącą struktury społeczne, silny związek między lud-
nością, a zajmowanym przez nią terytorium oraz 
ideologię, która nadaje grupie sens funkcjonowa-
nia, tłumacząc prawa natury i ludzi (por. Earle 1997; 
Voutsaki 1997; 2016). Tożsamość społeczną (za Ro-
gersem Brubakerem oraz Frederickem Cooperem) 
można zdefiniować jako zestaw pewnych atrybu-
tów i cech, specyficznych oraz uniwersalnych (łatwo 
zrozumiałych) dla konkretnej społeczności i po-
szczególnych jej struktur. Są one wyrażane przez na-
pięcia, jakie wytwarzają się wewnątrz struktury spo-
łecznej – pozwalające definiować oraz rozróżniać 
poszczególne grupy względem siebie. Jednocze-

śnie wykształcenie się unikalnej tożsamości może 
być efektem społecznych i politycznych działań lub 
praktyk – powtarzalnych, angażujących w swoje 
działania szerszą grupę osób, których przykładem 
są właśnie wspólne pochówki (Brubaker, Cooper 
2000: 6-8; por. również: Meskell, Preucel 2007).

4.3. Pokrewieństwo
 W rozważaniach nad sposobem kreowania wię-
zi społecznych, wspomnieć należy o koncepcji doty-
czącej kluczowej roli związków między poszczegól-
nymi jednostkami i rodzinami w tworzeniu funda-
mentu bytowania wodzostw (Earle 1997: 5-6). Sto-
sunki między rodzinami mają prowadzić do ciągłe-
go redefiniowania swojej grupy i jej tożsamości, co 
napędza proces różnicowania społecznego (Voutsa-
ki 2010a: 776). W konsekwencji, pozycja jednostki 
w społeczeństwie zostaje utwierdzona przez status 
oraz miejsce tej osoby w klanie. Jej wartość może 
więc być pierwotna (wynikać z pochodzenia) lub 
nabyta, przez zawarte małżeństwo albo szczególne 
zasługi dla lokalnej społeczności (Earle 1997: 5-6; 
Kristiansen 2007: 72).
 Rola więzów krwi jest również podstawowym po-
jęciem wykorzystywanym do budowy tożsamości 
własnej grupy społecznej i odróżniającym ją jedno-
cześnie od innych. Intencjonalne i wieloletnie skła-
danie zmarłych do wspólnych grobów skutkuje uwy-
pukleniem pokrewieństwa między kolejnymi pocho-
wanymi jednostkami. Zwyczaj ten jest także istotny 
dla osób żyjących, uczestniczących w ceremonii po-
chówku, które identyfikują się ze zmarłymi. Uwydat-
nia się dzięki temu tożsamość tychże jednostek, do-
tycząca pochodzenia oraz definiowania siebie jako 
członka większej grupy (Voutsaki 2010a: 776). 
 W kwestii zmian kulturowych należy podkre-
ślić świadomy wybór społeczności, jakim jest przej-
ście od pochówku pojedynczego na rzecz mnogie-
go z ossuarium, by w końcu zadecydować o two-
rzeniu grobowców (początkowo w typie szybo-
wym, później także komorowym i tolosowym), spe-
cjalnie konstruowanych z myślą o pochówku mno-
gim. Były one nie tylko przystosowane swoim roz-
miarem do coraz większej liczby zmarłych, ale także 
pozwalały na ponowne otwierane ich i odbywanie 
w nich kolejnych ceremonii poprzez wykorzysta-
nie na przykład dromosów oraz reprezentacyjnych 
wejść do grobowców (Cavanagh 2008: 328).
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 Istotne jest także zasygnalizowanie zmiany 
w sposobie kreowania statusu wyższych klas spo-
łecznych, widoczne przede wszystkim w przypadku 
mykeńskich Okręgów Grobów Szybowych. Lokalne 
elity podkreślały powiązania wewnątrz własnej gru-
py, ale także z resztą społeczności, z której się wy-
wodziły – przez użytkowanie powszechnych cmen-
tarzysk. 

4. 4. Terytorium
 Drugim wyróżnikiem grup o strukturze wo-
dzowskiej jest sposób pojmowania przestrzeni. Spo-
łeczeństwo charakteryzują silne związki z teryto-
rium, które zamieszkuje zarówno współczesna lud-
ność, jak i jej przodkowie oraz dzieci. Wskazuje się 
przede wszystkim na emocjonalne podłoże tychże 
powiązań, prowadzące do prób udomowiania oto-
czenia. Może się ono przejawiać na przykład inge-
rowaniem w lokalny krajobraz – tworzeniem monu-
mentalnych i trwałych form, o charakterze sakral-
nym lub komemoratywnym, których celem jest upa-
miętnienie dawnych grup społecznych, autorytetów, 
struktur władzy etc. (Earle 1997: 20).
 Badając wybierane przez mykeńską społeczność 
(w tym przez jej wyższe warstwy społeczne) loka-
cje grobów zauważa się preferencję miejsc użytko-
wanych już we wcześniejszych okresach. Dla lud-
ności Argolidy typowe było chowanie swoich zmar-
łych zarówno w przestrzeni wewnątrz osady, jak i na 
cmentarzyskach poza terenem zamieszkania (Du-
dlik 2014: 48). Przypadki pochówków z przełomu 
okresów środkowo- i późnohelladzkiego, z terenów 
osad Asine, Dendry, Lerny, Myken i Tirynsu, mogą 
poświadczać zależności między światem żyjących 
oraz umarłych, na przykład w kwestii opieki przod-
ków (Triantaphyllou 2011: 5). Z drugiej strony, z po-
czątkiem okresu środkowohelladzkiego ustanawia-
ne są cmentarzyska poza osadami – przy Argos, Asi-
ne, Mykenach i Prosymnie. Chowani byli na nich 
przedstawiciele wszystkich ówczesnych grup spo-
łecznych, wiekowych i obojga płci. 
 Kolejną kwestią dotyczącą funkcjonowania po-
jęcia terytorium w świadomości społeczności Ar-
golidy jest tworzenie w miejscach pochówków 
struktur, które ingerowały w lokalny krajobraz. 
Wspomnieć należy wszelkie sposoby zaznacza-
nia grobu na powierzchni ziemi, w tym: kamien-
ne obeliski, stele, kamienne i ziemne kopce. Szerzej 

rozpatrzyć można szczególnie dwa zjawiska, naj-
silniej przekształcające krajobraz, jakimi są tumu-
lusy oraz okręgi grobowe. 
 Tradycja usypywania ziemnych kopców na te-
renie południowo-wschodniej Grecji sięga okre-
su wczesnohelladzkiego (Triantaphyllou 2011: 8). 
Szczególnie w przypadku Argos – z uwagi na cią-
głość zjawiska (lokowanie grobów od wczesnych 
faz okresu środkowohelladzkiego po późnohelladz-
ki) oraz fakt obecności pochówków osób różnej płci 
i w różnym wieku – przedstawiono koncepcję o tra-
dycjach rodzinnych, nakazujących chowanie kolej-
nych członków w tym samym miejscu. Brak szcze-
gółowych badań antropologicznych i z zakresu 
aDNA uniemożliwia jednakże jej weryfikację (por. 
Sarri, Voutsaki 2011; Triantaphyllou 2011: 17).
 Tumulusy były nie tylko praktycznym sposobem 
wyróżnienia grobowców na powierzchni ziemi, uła-
twiającym odnalezienie obiektu w przypadku po-
trzeby ponownego złożenia pochówku. Najistotniej-
szy był ich symboliczny wymiar. Można założyć, że 
miały one służyć czynnościom ceremonialnym oraz 
pełnić funkcję terytorialnego markera (Nordquist 
1990: 39, por. również Borgna, Celka 2011). Mogły 
także stanowić element upamiętniający przodków i 
więzi rodzinne, symbolicznie łączyć światy żywych 
i umarłych oraz wyrażać więź między ludźmi a ich 
ziemią, na której żyli i umierali (Whittaker 2010: 
541; Triantaphyllou 2011: 17).
 Jako drugi przykład przywołać można mykeń-
skie Okręgi Grobów Szybowych. Grobowce te – ze 
względu na szereg unikalnych cech, przede wszyst-
kim z zakresu wyposażenia zmarłych – są swoistym 
fenomenem egejskiej epoki brązu. W aspekcie ba-
dań nad tożsamością społeczną ówczesnej ludności 
podkreślić należy, iż zostały one ulokowane na te-
renie tzw. Prehistoric Cemetery, czyli cmentarzysku 
użytkowanym przez lokalną społeczność od środ-
kowej po późną epokę brązu (por. Alden 2000). Nie 
bez znaczenia jest również forma owych struktur – 
niewątpliwie wyróżniająca się na tle obszaru, stano-
wiąca w swej naturze rodzaj osobliwego, grobowego 
markera. 
 
4. 5. Ideologia
 Ostatnią cechą definiującą społeczeństwo wo-
dzowskie jest ideologia, nieodłącznie powiązana 
z procesami dalszego komplikowania i narastania 
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relacji (które w końcu prowadzą do wykształcenia 
się struktury przywódczej). Ideologię tłumaczyć 
można jako symboliczny fundament idei, wierzeń 
i wartości. Przejawia się ona pod postacią ceremo-
nii, rytuałów i symboli, pozwala ustanowić i ustabi-
lizować ideę autorytetu społecznego, a także zaini-
cjować praktyki zmierzające ku zinstytucjonalizo-
waniu struktur (Earle 1997: 8-9; 143). Może być ma-
nifestowana poprzez organizację oraz udział w ce-
remoniach publicznych, a także przez wytwarzanie 
i posiadanie szczególnych obiektów, w tym tych za-
rezerwowanych dla wyższych warstw społecznych 
(Earle 1997: 153-155). Może być również akcento-
wana poprzez ingerencję w krajobraz regionu i two-
rzenie monumentalnych form o charakterze perma-
nentnym. W końcu, może być także demonstrowa-
na w zwyczajach grzebalnych danej społeczności 
(Earle 155; 157).
 Poza funkcjonalnym lokowaniem pochówków 
mnogich na tradycyjnych obszarach funeralnych 
oraz wizualnym i utylitarnym aspektem podkreśla-
nia tychże miejsc, wskazać należy na ich potencjal-
ny wymiar symboliczny. Są one znaczące dla zro-
zumienia istoty kultywowania wcześniejszych tra-
dycji oraz sposobów identyfikowania się współcze-
snych grup z osobami żyjącymi na danym obszarze 
w przeszłości. Mogą być interpretowane także w ka-
tegoriach potwierdzania powiązań między światem 
żywych oraz osób zmarłych. Są one nie tylko legi-
tymizacją koneksji miedzy kolejnymi członkami 
rodu (tymi nieżyjącymi, jak i między nieżyjącymi 
oraz żyjącymi), lecz mogą być także gwarantem za-
pewnienia opieki ze strony przodków nad miejscem 
spoczynku oraz duszami kolejnych osób (Parker-
Pearson 1982: 112; 2000). Casus tumulusów, okręgów 
grobowych i powtarzalnych uczt pogrzebowych od-
bywanych na cmentarzyskach to czytelna manife-
stacja formującej się tożsamości społecznej, mająca 
na celu podkreślenie więzi między kolejnymi zmar-
łymi, ale przede wszystkim – między spadkobierca-
mi a ich przodkami.
 Przyglądając się kolejno cechom analizowanych 
pochówków stwierdzić można, iż tradycje wczesno-
mykeńskie są głęboko zakorzenione w zjawiskach 
środkowohelladzkich – oprócz miejsca lokowania 
grobów, także w stosowanych typach konstrukcyj-
nych oraz w deponowaniu ceramiki jako dominują-
cej w wyposażeniu grobowym (Voutsaki 2010b: 603; 

por. Dudlik 2014). Z drugiej strony zauważyć należy 
dynamiczne przemiany wzorców kulturowych spo-
łeczności, widoczne w powiększeniu liczby obiek-
tów mnogich, w tendencji do stosowania bardziej 
skomplikowanych technologicznie konstrukcji gro-
bów oraz do składania zmarłym spektakularnych 
darów. Zwiększa się zarówno liczba, jak i popra-
wia się jakość deponowanego wyposażenia, osiąga-
jąc apogeum w Okręgach Grobów Szybowych. War-
to zaznaczyć, iż znaczna część darów, jaka spoczę-
ła w grobach mykeńskich elit, miała konotacje sym-
boliczne i religijne. Wśród najważniejszych przed-
miotów wymienić można liczne (towarzyszące nie-
mal wszystkim pochówkom) przykłady paradne-
go uzbrojenia i ceremonialnych naczyń, w tym ry-
tonów o zoomorficznych kształtach. Z innych ka-
tegorii warte zwrócenia uwagi są elementy boga-
tego stroju pogrzebowego i biżuterii o finezyjnych 
kształtach oraz takie przedmioty, jak sakralne węzły 
(ang. sacral knots), których analogie znajdowane są 
na minojskiej Krecie w kontekstach rytualnych (por. 
Karo 1930-33; Mylonas 1972; Hägg 1984: 121; Voutsa-
ki 1999: 113-114).
 W nawiązaniu do kwestii symboliki, należy się 
pochylić nad obyczajem składania zmarłym na-
czyń, zwłaszcza wykorzystywanych w ceremoniach 
i ucztach. Akt formalnego biesiadowania może się 
wiązać z postępującym rozwarstwieniem społecz-
nym, a także z różnorodnymi wymiarami symbo-
liczno-ideologicznymi badanej kultury (por. Hay-
den 2001: 29-30). Może być on między innymi pre-
tekstem do scalania, jak i dzielenia społeczności: 
przez zapraszanie ogółu miejscowej ludności lub 
wybranych gości, przez nadawanie mu egalitarne-
go lub elitarnego znaczenia (społecznego, religijne-
go etc.), czy w końcu przez umożliwienie lub ogra-
niczanie dostępu do kolejnych etapów ucztowania 
oraz do samych partycypujących w ceremonii osób 
(por. Hayden 2001; Wright 2004). Nie jest pewne, 
jakie dokładne znaczenie miało ucztowanie w świe-
cie egejskim. Na podstawie późniejszych źródeł (ce-
ramicznych, ikonograficznych, tekstów administra-
cyjnych) założyć można, iż do mykeńskiej prakty-
ki zaliczało się nie tylko wspólne spożywanie posił-
ków i picie wina, ale także polowania, procesje oraz 
rytualne ofiary ze zwierząt (Wright 2004: 169-170). 
Miała w nich partycypować ludność z osady, oso-
by zatrudnione na usługach pałacu, najwyższe elity 
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czy przybywający posłowie, zaś jasno określone role 
gospodarzy i poszczególnych gości pozwalały kre-
ślić oraz demonstrować status, powiązania i kolejne 
różnice społeczne (Wright 2004: 170).

5. Podsumowanie i postulaty badawcze
 Podsumowując przeprowadzone analizy doty-
czące charakteru i korespondencji cech zbiorowych 
grobów z terenu Argolidy od okresu ŚH I do PH II, 
uwypuklić należy kilka najistotniejszych cech. Mogą 
się one wiązać z zagadnieniem tożsamości społecz-
nej i mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych roz-
ważań nad charakterem społeczeństwa wczesnomy-
keńskiego.
 W kontekście prowadzonych badań nad zróżni-
cowaniem społecznym, jedna z ważniejszych hipo-
tez odwołuje się do wzrostowej tendencji w użytko-
waniu przez mieszkańców Argolidy obiektów zbio-
rowych w trakcie środkowej epoki brązu.
Istotne są również następujące preferencje:
–  do użytkowania tradycyjnych miejsc pochów-

ku (założonych w początkach okresu środkowo-
helladzkiego); obserwuje się brak cmentarzysk 
organizowanych specjalnie dla lokalnych elit;

–  do zaznaczania obiektów na powierzchni zie-
mi w ramach powszechnie użytkowanych 
cmentarzysk (przy pomocy różnych form mar-
kerów – ziemnych nasypów, murów obwodo-
wych, kamiennych stel);

–  do stosowania coraz bardziej skomplikowa-
nych konstrukcji grobów pod względem tech-
nologicznym (początkowo groby szybowe, da-
lej – komorowe i tolosowe);

–  do składania zmarłym darów grobowych (tak-
że ponadstandardowych, produkowanych lo-
kalnie i importowaych).

 Tendencje te skorelować można przede wszyst-
kim z okresem ŚH III, tzn. z początkiem kultury 
mykeńskiej. Z fazą ŚH III oraz przełomem okre-
sów ŚH III i PH I powiązano łącznie 1/3 obiektów. 
Z grupy tej ponad 60% grobów wykazuje wysoki 
stopień skomplikowania konstrukcyjnego, z czego 
kolejne 60% zaakcentowano na powierzchni ziemi 
przy pomocy obwodowego muru i kamiennej płyty 
(mykeńskie Okręgi) lub tumulusu (obiekty z Argos). 
Dla omawianej fazy w ponad 90% obiektów znale-
ziono dary grobowe. Jest to wzrost w stosunku do 
poprzednich faz ŚH I-II (80% grobów z wyposaże-

niem), w ramach których również zauważalna jest 
rosnąca tendencja deponowania darów.
 Inną znaczącą obserwacją jest zanotowane po-
wiązanie między pochówkiem osób dorosłych a za-
znaczeniem grobu na powierzchni ziemi. Należy 
jednak w tym miejscu wyraźnie podkreślić, iż nie-
wielka liczba dostępnych prób antropologicznych 
zmniejsza wiarygodność tej koncepcji.
 Ostatnią z poruszanych kwestii jest rodzaj celo-
wości działań minionych społeczności Argolidy. Jak 
zostało zaznaczone, cecha ta może się objawiać wie-
lotorowo – jako akt jednoczasowy lub długoletnie 
użytkowanie. Należy ponadto zwrócić uwagę na 
dwojakie intencje analizowanych działań: prymar-
ne (widoczne w momencie konstruowania obiektu 
o zwiększonych rozmiarach) oraz wtórne (gdy grób 
budowano dla jednej osoby, ale po jego powstaniu 
nastąpiła zmiana reguł kulturowych, dopuszczająca 
dokładanie kolejnych zmarłych – casus ossuariów). 
Omówione przypadki z Argolidy wyraźnie wskazu-
ją, iż lokalne społeczności w nowych praktykach fu-
neralnych początkowo wykorzystywały obiekty już 
zbudowane (z myślą o pochówku pojedynczym), by 
później konstruować groby przeznaczone specjal-
nie pod pochówek mnogi.
 Powyżej opisane rozpoznanie natury intencji 
długoletniej możliwe jest w przypadku 32 grobów 
(42% całości). Forma wtórna zauważona została dla 
26 grobów (mykeński Okręg B, tumulus Γ z Argos, 
obiekty z cmentarzysk w Lernie i Prosymnie), zaś 
prymarna – w przypadku 6 obiektów (mykeński 
Okręg A).
 Zarysowane modyfikacje pozwalają prześledzić 
nie tylko ewolucję obrządku pogrzebowego, ale 
przede wszystkim postępujące przekształcenia kul-
turowe. Zmiany w podejściu do pochówku mno-
giego – zwiększenie liczby grobów zbiorowych, do-
datkowe ich oznaczenie, czy przejście z wtórnie wy-
korzystywanych obiektów na rzecz specjalnie two-
rzonych konstrukcji – pozwalają prześledzić pro-
cesy kreowania i komplikowania powiązań między 
grupami społecznymi, jak i wewnątrz nich. Zaryso-
wać można w tym miejscu koncepcję o zmianach 
w wyższych strukturach argolidzkich społeczno-
ści. Grupy te – wraz z upływem okresu ŚH – wy-
kazują tendencję do coraz silniejszego podkreślania, 
a później i manifestowania więzi rodzinnych (czego 
eskalacją są mykeńskie Okręgi Grobów Szybowych). 
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Warto dodać, iż uzupełnieniem tychże działań było 
akcentowanie pewnych grup pochówków w lokal-
nym krajobrazie. Jedynie sześć spośród wymienio-
nych wyżej obiektów o długoletnim kontekście dzia-
łań nie zostało w żaden sposób zaznaczonych na po-
wierzchni ziemi.
 Jak można wywnioskować na podstawie wyżej 
przedstawionych analiz materiału archeologiczne-
go, społeczeństwo Argolidy w okresie środkowej 
i w początkach późnej epoki brązu jawi się jako 
struktura złożona. Zgodnie ze stanem wiedzy przyj-
muje się, iż grupy zamieszkujące Argolidę w okre-
sie przed- oraz wczesnomykeńskim opisywać moż-
na jako opierające swą egzystencję na systemie wo-
dzowskim. Dla systemu tego charakterystyczne jest, 
że jeden z głównych czynników kształtujących stra-
tygrafię społeczną (i o najbardziej determinującym 
charakterze) stanowi pokrewieństwo. Społeczności 
wodzowskie cechuje ponadto potrzeba pielęgno-
wania i kultywowania tradycji, przy jednoczesnej 
skłonności do dynamicznych zmian oraz ciągłej po-
trzebie definiowania swojej tożsamości na nowo. 
 W schemat ten wpisuje się nowa obyczajowość, 
skłaniająca społeczność Argolidy do chowania swo-
ich zmarłych w grobowcach mnogich. Zwyczaj ten 
łączy tradycje głęboko zakorzenione w okresie ŚH, 
wykazując równocześnie tendencje do przemian 
i wprowadzania nowych elementów. Wśród tych 
pierwszych wspomnieć należy potrzebę kontynu-
acji użytkowania powszechnych cmentarzysk, sto-
sowania tych samych typów grobowców, jak i sta-
łego pakietu darów – naczyń ceremonialnych oraz 
przedmiotów codziennego użytku. Na tym tle za-
uważalne są jednak zmiany w podejściu do aktu po-
chówku mnogiego, mające charakter zarówno ilo-
ściowy, jak i jakościowy, a także kreujące status po-
chowanych osób. Najważniejsze z nich to zwiększe-
nie liczby prestiżowych i często importowanych ar-
tefaktów, a także popularyzacja zwyczaju zaznacza-
nia miejsca pochówku.
 Stałą potrzebą wyższych warstw społecznych jest 
posiadanie zestawu cech unikalnych, zarezerwowa-
nych tylko dla grupy elit. Pozwalają one na zdefi-
niowanie zarówno własnej tożsamości, jak i na od-
różnienie od innych, niżej usytuowanych wewnątrz 
danej społeczności. Jest to widoczne między inny-
mi w narastających zmianach w obrządku pogrze-
bowym: w przejściu od pochówku pojedynczego na 

rzecz mnogiego, w tworzeniu coraz bardziej skom-
plikowanych form grobowców, w częstszym zazna-
czaniu ich na powierzchni ziemi, w deponowaniu 
bogatszych darów grobowych etc. Istotnym pro-
blemem jest jednak brak w pełni informatywnych 
danych antropologicznych, dotyczących popula-
cji osób pochowanych w omawianych grobowcach, 
co skutkuje utrudnieniem w postawieniu miarodaj-
nych tez.
 Argolidzkie cmentarzyska okresu wczesnomy-
keńskiego mogą być interpretowane jako teatry 
zmian kulturowych. Wskazują one na potrzebę ak-
centowania znaczenia więzów krwi w społeczno-
ści oraz na silną rolę rodzin jako podstawowej jed-
nostki społecznej. Uwypuklają także sposoby oddzie-
lenia i podkreślania znaczenia niektórych grup spo-
łecznych, co można tłumaczyć obraną drogą kreowa-
nia własnej tożsamości przez elity. Grupy te określają 
swoją indywidualność przy jednoczesnym wyekspo-
nowaniu pochodzenia oraz miejsca w szerszej grupie 
społecznej. Specjalne role w tym spektaklu zarezer-
wowane były dla przodków i ich potomków, dzięki 
którym kreowane i uwypuklane były relacje społecz-
ne. To nowe pojmowanie rytuału pogrzebowego pro-
wadzi bezpośrednio do jednej z wyraźnych cech spo-
łeczeństwa mykeńskiego, jaką był kult przodków i he-
rosów (Cavanagh 2008: 340).
 Na koniec uwypuklić należy dalsze możliwości 
badawcze, powiązane przede wszystkim z powięk-
szaniem bazy danych (zwłaszcza o kwestie stra-
tygrafii), a także ze studiami antropologicznymi, 
w tym z analizami DNA. Do najważniejszych ce-
lów należeć powinny: kompletne uchwycenie cha-
rakteru pochówku mnogiego pod względem jedno-
razowych lub długoletnich działań, analiza kolejno-
ści podejmowanych decyzji funeralnych, określenie 
wieku i płci pochowanych w grobach osób, a także 
potencjalnych stopni pokrewieństwa między kolej-
nymi zmarłymi. Spełnienie tych postulatów umożli-
wi dalsze wnioskowanie o samym charakterze aktu 
pochówku mnogiego, jak i korespondencji różno-
rodnych cech w ramach tego zjawiska.
 Dalsze pozyskiwanie dokładniejszych danych ar-
cheologicznych istotne jest zwłaszcza dla studiów 
nad kwestią charakteru intencjonalności podej-
mowanych działań przez społeczeństwa minione. 
Cenne może być przede wszystkim określenie puli 
obiektów zbiorowych wpisanych w zjawiska jedno- 
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i wielorazowe. W przypadku grobów wielopochów-
kowych nie będących aktem jednorazowym, naj-
istotniejszy wymiar mają:
–  uchwycenie czasu, przez jaki społeczność 

obiekt użytkowała;
–  sklasyfikowanie grobów pod względem inten-

cjonalności prymarnej lub wtórnej transfor-
macji kulturowej.

 Analiza powyższych czynników umożliwiłaby 
z kolei postawienie hipotez dotyczących konkret-
nych cech zmian zwyczajów funeralnych ludności 
Argolidy, w tym:
–  momentu pojawienia się zwyczaju chowania 

zmarłych w grobach zbiorowych, nie będą-
cych aktem jednorazowym;

–  uchwycenia dynamiki przemian w zwyczajach 
funeralnych pod względem ilościowym (gro-
by zbiorowe na tle zarówno ogółu, jak i groby 
o intencjonalności długoczasowej na tle ogółu 
zbiorowych);

–  charakteru inicjatyw funeralnych – pod wzglę-
dem działań prymarnych i wtórnych, włącznie 
z uchwyceniem momentu zmiany myślenia 
o pochówku mnogim;

–  dokładnej charakterystyki pochówku mnogie-
go, zgodnie z zarysowanymi wcześniej elemen-
tami (konstrukcja – marker – wyposażenie);

–  powiązania aktu pochówku mnogiego z postę-
pującymi komplikacjami wewnątrz struktur 
społecznych.

 Możliwości drugiej z dziedzin badań – antropo-
logii fizycznej – zaznaczają się zwłaszcza w kwestii 
pytań o strukturę populacji pochowanej w grobach 
zbiorowych. Zauważalna jest potrzeba przeprowa-
dzenia analiz pozostałości kostnych pochodzących 
przede wszystkim ze stanowisk w Argos, Asine oraz 
Prosymnie. Największą wagę dla dalszych studiów 
nad zagadnieniami tożsamości społecznej ma usta-
lenie płci i wieku osób pochowanych, aby zweryfi-
kować zarysowane hipotezy o ewentualnych po-
wiązaniach w ramach cech szczególnych dla mno-
giego pochówku. Podkreślić należy zwłaszcza moż-
liwości badań antropologicznych oraz analiz DNA 
i izotopowych w ustaleniu potencjalnych stopni 
pokrewieństwa między pochowanymi w obiektach 
oraz zidentyfikowaniu, czy osoby te mają pocho-
dzenie lokalne, czy zewnętrzne. Wspomniane bada-
nia z zakresu antropologii fizycznej, w połączeniu 

z analizami archeologicznymi, a także przy wyko-
rzystaniu metod etnologicznych i socjologicznych, 
stanowić mogą istotny krok w studiach nad kształ-
towaniem się tożsamości społecznej owej ludności.
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Secondary burials in Argolid from the Middle 
Helladic I to Late Helladic II period. State of art 

and archaeological analysis
Summary

The region of Argolid during the Middle and the beginning of 
Late Bronze Age (MH I – LH IIB) was the area of wider social 
changes, which led to the phenomena known as Mycenaean cul-
ture. They could be identified in burial rites, transforming the 
traditional mortuary patterns of MH period – like continuous 
using of the common cemeteries and the old-fashioned types 
of graves, and deposing of the regular suite of offerings - to the 
new social strategies of transitional period. As the most sig-
nificant, apart for the increasing number of prestigious burial 
gifts and the tendency to marking the burial places, the changes 
of attitude for secondary burials, should be mentioned. From 
now on, they were frequently connected with additional grave 
marker, and the secondarily using of tombs built for a single 
deceased has given way for the bigger constructions, built for 
the multi-burial purposes. 
 Changes mentioned above might be interpreted as a part of 
new social rules, developed by the Argolid’s community, as 
functioning within the chiefdom system. The emphasis was put 
on the kinship, as it played a role in creation and retention of 
the position within the social stratification. Groups (especially 
those of higher status) simultaneously defined their individual-
ity and displayed their origin – the connections between ances-
tors and descendants were involved into definition, emphasiz-
ing and complication of social relations.
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A settlement from the Roman Period at Goślinowo, site 3, 
Greater Poland Province

Badania wykopaliskowe na wielokulturowym sta-
nowisku nr 3 (AZP 49-34/85, GAZ 311) w Goślino-
wie, gm. Gniezno, woj. wielkopolskie prowadzone 
były przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu na zlecenie Spółki EuRoPol 
GAZ SA, w związku z realizacją projektu budowy li-
nii gazociągu jamalskiego. Pracami w terenie kiero-
wali dr Henryk Machajewski (3-31 sierpnia 1995 r.) 
i mgr Czesław Strzyżewski (1-30 września 1995 r.).
 Goślinowo położone jest w centralnej części Po-
jezierza Gnieźnieńskiego (Kondracki 1994: 93-95), 
około 4 km na północ od Gniezna. Stanowisko nr 3 
znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 5, na pół-

nocny zachód od zabudowań wsi Łabiszynek. Osa-
da usytuowana jest na zachodniej krawędzi terasy 
nadzalewowej górującej nad pradoliną niewielkiego 
cieku wodnego – Strugi Gnieźnieńskiej (Wełnianki) 
(ryc. 1). W jej sąsiedztwie znajdują się jeszcze sta-
nowiska 4 i 5, badane w 2014 i 2015 r. przy okazji 
budowy drogi ekspresowej, na których także zareje-
strowano osadnictwo z okresu wpływów rzymskich 
(Fabiszak 2014). Z racji zbieżnej chronologii oraz 
bliskiego sąsiedztwa stanowisk 3, 4 i 5, nie wyklu-
cza się, że wyznaczają one tę samą osadę. Przyjmu-
jąc zatem ową interpretację przypuszcza się, że pier-
wotnie zajmowała ona obszar około 7 ha. Badania 

Osada z okresu wpływów rzymskich w Goślinowie, stan. 3, 
woj. wielkopolskie

Henryk Machajewski, Andrzej Smaruj

 Artykuł prezentuje wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych na osadzie z okresu wpływów rzymskich. Podstawą opraco-
wania jest zbiór 3258 fragmentów ceramiki, metalowe elementy stroju, przedmioty codziennego użytku oraz 71 obiektów archeolo-
gicznych.
 Osada funkcjonowała prawdopodobnie w dwóch fazach. Społeczności kultury wielbarskiej użytkowały ją od fazy B2/C1 po fazę 
C1b lub C2, natomiast ludność kultury przeworskiej zasiedlała ją od fazy C1b po fazę C2 lub C3/D. Występowanie elementów obu 
kultur na jednym stanowisku odzwierciedla specyficzne relacje międzykulturowe w późnym okresie wpływów rzymskich.
 Badania wykopaliskowe przyczyniły się do rozpoznania niektórych gałęzi wytwórczości. Metalurgia żelaza poświadczona jest 
znaleziskami pieca, ognisk dymarskich i palenisk, występujących tu z racji sąsiedztwa złóż darniowych. Dzięki analizie archeozo-
ologicznej dobrze rozpoznana jest też hodowla zwierząt, wśród których dominowało bydło, przed świnią i owcą/kozą.
Słowa kluczowe: osada, kultura wielbarska, kultura przeworska, późny okres wpływów rzymskich, Pojezierze Gnieźnieńskie, 
metalurgia, kontakty międzykulturowe

 The article presents the results of excavation research carried out at the settlement site dating to the Roman Period. The study is 
based on the assemblage of 3,258 potsherds, some metal elements of clothing, items of everyday use, and 71 archaeological features.
 The settlement probably functioned in two phases. It was inhabited by the communities of the Wielbark culture from phase B2/
C1 to phase C1v or C2, and by the population of the Przeworsk culture from C1b until phase C2 or C3/D. The presence of elements 
of both cultural units at one site reflects the specific intercultural relations in the late Roman Period.
 The excavation research has contributed to identifying some branches of manufacturing. Metallurgy of iron has been testi-
fied by the finds of a bloomery, bloomery fires, and hearths, which occurred here due to the proximity of iron ore deposits. An 
archaeozoological analysis has allowed for good recognition of animal husbandry, with the dominance of cattle, before pig and 
sheep/goat.
Keywords: settlement, the Przeworsk culture, late Roman Period, Gniezno Lake District, metallurgy, intercultural contacts
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przeprowadzone w 1995 roku obejmowały jedynie 
jej zachodni i południowo-zachodni fragment, po-
łożony na terasie nadzalewowej Strugi Gnieźnień-
skiej. Rozpoznano tam obszar około 3250 m2 (wy-
kop o długości 250 m i szerokości 13 m), odkrywając 
71 obiektów i 3270 zabytków ruchomych łączonych 
z omawianym okresem.

1. Charakterystyka warstw i obiektów (tabela 1)
 Warstwa. Z osadnictwem z okresu wpływów 
rzymskich łączy się warstwę brunatnej próchnicy, 
miąższości około 0,3-0,35 m, silnie nasyconą zabyt-
kami. Zalegała ona tuż pod humusem, którego miąż-
szość oscylowała od 0,3 do 0,4 m. Calec natomiast 
stanowił żółty piasek gliniasty, miejscami żwirowaty.
 Obiekty. Zachowane obiekty, w niewielkim stop-
niu zniszczone współczesną orką i siecią drenarską 
tworzyły układ jednowarstwowy o wyraźnych kon-
systencjach swoich wypełnisk. Miąższość obiektów 
wahała się od 0,08 do 0,45 m. 

2. Analiza form kulturowych
 Najliczniejszą kategorią zabytków pozyskanych 
w trakcie badań wykopaliskowych są fragmenty na-
czyń ceramicznych. Ogółem pozyskano ich 3258, 
w tym 7 fragmentów pochodzących z naczyń wy-
konanych na kole garncarskim oraz 11 elementów 
z naczyń zasobowych w typie Krausengefäße. Kolej-
ną grupę stanowią przedmioty metalowe: 3 zapin-
ki żelazne, fragment brązowej taśmy, 3 igły brązo-
we. W dalszej kolejności wymienić należy 3 przęśli-
ki gliniane i 2 wykonane z kamienia, kości zwierzę-
ce i polepę.

2.1. Ceramika ręcznie lepiona
2.1.1. Formy naczyń
 W świetle schematu R. Schindlera (1940) i R. Wo-
łągiewicza (1993) w zebranym materiale źródłowym 
rozpoznano 31 form naczyniowych, wśród których 
pojawiły się fragmenty situl, pucharów, mis, waz, na-
czynek miniaturowych i garnków.

2.1.1.1. Garnki
 Garnki odkryte na osadzie Goślinowie należa-
łoby podzielić na dwie odmiany. Pierwsza z nich 
skupia naczynia o brzegach zagiętych do wewnątrz. 
Formy te wystąpiły w obiekcie 3 (ryc. 4: 7) i w war-
stwie II na arze 6/A i 7/B (ryc. 9: 5). Stanowią one 

formę szeroko rozpowszechnioną wśród kultur z te-
renu dzisiejszej Polski. Pojawiają się m. in. w kul-
turze wielbarskiej, gdzie garnki typu IA pochodzą 
z fazy B2-C2 przy czym najczęściej spotykane są 
w fazie B2/C1-C1a (Wołągiewicz 1993: 26). W Wiel-
kopolsce tego typu naczynia pojawiły się między in-
nymi na osadzie w Stroszkach (Gałęzowska 2004: 
319) i na cmentarzysku w Kowalewku, stan. 12, gm. 
Oborniki (Skorupka 2001: 130). Formy te pojawia-
ją sie też w grupie dębczyńskiej (Machajewski 1992: 
208) i kulturze luboszyckiej (Domański 1979: 93). 
W kulturze przeworskiej garnki z zagiętymi do we-
wnątrz brzegami podsiadają często stopkowo wyod-
rębnione dna (Liana 1970: 465, tabl. II: 14, 18, 21; Go-
dłowski 1977: 125; Machajewski 1995b: 71) i datowa-
ne od fazy B2 po późny okres rzymski.
 Druga odmiana zawiera naczynia o brzegu wy-
giętym do zewnątrz. Garnki te znaleziono w dwóch 
ziemiankach (ob. 1 i 14) datowanych na fazę C1b-C2 
i w warstwie II na arze 6/B. Podobne formy wystę-
pują m.in. w kulturze przeworskiej gdzie odpowia-
dają fazie B2 (Liana 1970, tabl. II:15-17), jak również 
w kulturze wielbarskiej gdzie przypominają garnki 
typu IB z fazy B1/B2-C1a (Wołągiewicz 1993: 26).

2.1.1.2. Wazy
 W obiekcie 3 znaleziono fragment naczy-
nia, najprawdopodobniej wazy zbliżonej to typu 
IVA (ryc. 4: 9). Tego typu znaleziska z Wielkopol-
ski występowały w zespołach datowanych od koń-
ca fazy B1b po fazę B2/C1 (por. Machajewski 1980: 
53-58; Machajewski, Sikorski 1983: 19-20), nato-
miast w kulturze wielbarskiej wazy te pojawiają sie 
od fazy B2 po fazę C1b-C2 (Wołągiewicz 1993: 26) . 
Obiekt nr 3, w którym znaleziono omawianą formę, 
datowany jest na fazę C1b-C2.

2.1.1.3. Situle
 Fragmenty naczyń grupy V kultury wielbar-
skiej wystąpiły w ziemiance – obiekcie 21 (ryc. 3: 19) 
i w warstwie II na arze 6/A (ryc. 8 : 17). Ich chrono-
logia mieści się w przedziale od fazy B1, a zwłasz-
cza B2 po fazę B2/C1 (Wołągiewicz 1993: 13-14), przy 
czym ich występowanie w Wielkopolsce łączy się 
z fazą B2b i B2/C1. Podobnie należy datować znale-
ziska z Goślinowa, gdzie naczynia te współwystępo-
wały z innymi zabytkami z tego okresu.
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2.1.1.4. Naczynia wazowate
 Do tej grupy naczyń zaliczono 9 okazów, które po-
dzielono ze względu na formę brzuśca i zdobnictwo na 
3 grupy. Szerokootworowe naczynia wazowate należą 
do bardzo rozpowszechnionych form na terenie obec-
nych ziem polskich. Fragmenty naczyń wazowatych 
słabo profilowanych pojawiły się w obiekcie 3 (ryc. 4: 
8 i 6: 5) i w warstwie II i III na arze 7/B (ryc. 9: 6-7). 
Formy te przypominają naczynia z grupy VIA, zazwy-
czaj datowane w kulturze wielbarskiej na fazy B2/C1 
i C1a, sporadycznie aż do fazy D (Wołągiewicz 1993: 
26), choć w Wielkopolsce pojawiły się też na osadach 
kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego 
w Poznaniu, ul. Krańcowa 77 (Machajewski 1997: 116, 
ryc. 10: 12) oraz w Poznaniu-Nowym Mieście stan. 226 
(Machajewski, Pietrzak 2008: tabl. 47: 7).
 Drugi typ to naczynia łączone z grupą VIC zna-
lezione w obiekcie 3 (ryc. 4: 1) i 17 (ryc. 7: 15) oraz 
w warstwie II na arze 7/A (ryc. 9: 2), przy czym 
dwa ostatnie egzemplarze posiadają zdobienie 
w postaci listwy. Naczynia te datowane są w kul-
turze wielbarskiej na fazy B2/C1-D (Wołągiewicz 
1993: 14-15). Fragment z obiektu 3 wykazuje podo-
bieństwo do smukłych naczyń wazowatych z wy-
odrębnionym dnem, znanych z terenu kultury 
przeworskiej z przedziału B2/C1-C1b (Dymaczew-
ski 1958: 334, ryc. 319: 1).
 Nawiązania do znalezisk z terenu kultury prze-
worskiej wykazuje fragment naczynia wazowatego 
o ostrych załomach (ryc. 6: 7) znaleziony w wypeł-
nisku obiektu 3. Na terenie tego ugrupowania po-
dobne formy datuje się na fazę B2 po fazę C1b (Dy-
maczewski 1958: 357, ryc. 357, 368).

2.1.1.5. Puchary
 W obiekcie 3 (ziemianka) znaleziono fragment pu-
charka (ryc. 5: 16), nawiązującego do typu VIIIB. Owe 
naczynia w kulturze wielbarskiej spotykane były od 
fazy B2/C1 po fazę C1b-C2 (Wołągiewicz 1993: 107). 
W tym samym czasie pojawiły się w Wielkopolsce 
(Skorupka 2001: 131). Pucharek z Goślinowa wystąpił 
w zespole łącznie z zapinkami typu AVI, 158, wariantu 
Skoroszów i późną zapinką typu AVI, 161 (Jakubczyk 
2014: 136-137), a więc zasadniczo z fazy C2.

2.1.1.6. Misy
 W Goślinowie misy wystąpiły w dwóch odmia-
nach. Pierwsza z nich to naczynia bez szyjki, z wklę-

śnięciem między brzuścem a wylewem (ryc. 8: 11) 
w kulturze wielbarskiej odpowiadające typowi XaA 
(Wołągiewicz 1993: 110-111). W Wielkopolsce po-
dobne naczynia wystąpiły na cmentarzysku w Ko-
walewku (Skorupka 2001: 131), gdzie datowano ja na 
fazę B2b i B2/C1. W Goślinowie owe naczynia zna-
leziono w ziemiankach, a mianowicie w obiektach 3, 
14 i 21 (ryc. 3: 15, 5: 15, 7: 12), datowanych na młod-
szy i późny okres rzymski.
 Druga odmiana, to misy trójdzielne o cylindrycz-
nej szyjce nawiązuje do naczyń wielbarskich typu 
XbB datowanych od fazy B2 po B2/C1, sporadycznie 
spotykanych jeszcze w fazie C2 (Wołągiewicz 1993: 
112-113). W Wielkopolsce naczynia przypominające 
okazy typu XbB spotyka się także w zespołach kultu-
ry przeworskiej datowanych na podobny okres cza-
su (Kostrzewski B. 1956: 81, ryc. 14: 6; Dymaczewski 
1958: 360; Jasnosz 1966: 243, ryc. 10: 1).

2.1.1.7. Miniaturowe naczynie wazowate
 Fragmenty miniaturowego naczynia (ryc. 3: 7) 
zbliżonego do typu XIVA datowanego w kulturze 
wielbarskiej na fazy B2/C1-D (Wołągiewicz 1993: 26) 
odkryto w obiekcie 21. Ziemianka ta użytkowana 
była w fazie B2/C1 po fazę C2 i tak samo należy dato-
wać naczynie.

2.1.1.8. Naczynia donicowate
 Fragmenty naczyń donicowatych wystąpiły 
w dwóch odmianach. Pierwsza, z brzuścem o profi-
lu łukowatym odnotowana została w obiektach 3 i 21 
(ryc. 3: 12, 5: 14) i w warstwie II na arze 7/B (ryc. 8: 7). 
Naczynia te stanowią formę powszechnie spotykaną 
na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum (Go-
dłowski 1977: 131, tabl. XLVI: 7; Schindler 1940, Taf. 
3: 3; Domański 1979: 23; Machajewski 1992: 87-89). 
Natomiast naczynia donicowate z brzuścem o profilu 
diagonalnym (ryc. 7: 5) spotyka się zarówno w kultu-
rze wielbarskiej, jak i w kulturze przeworskiej w okre-
sie B2/C1-D (Schindler 1940: 80, Abb. 50: 6; Godłow-
ski 1977: 119, tabl. XXXVIII: 4).

2.1.2. Mikromorfologia
 Fragmenty wylewów zaklasyfikowano do 7 ty-
pów, natomiast den do 8 typów (ryc. 2). Typy 1a, 1b, 
2a, 2b, 4a, 4b są elementami charakterystycznymi 
dla naczyń z fazy B2-C1b/C2, natomiast 3, 5 i 6a są 
typowe dla form z fazy B2/C1-C2/D. Liczebność po-
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szczególnych grup jest zbliżona. Największe zróżni-
cowanie pod tym względem prezentują misy (typy 
1b, 2a, 2b i 4b), naczynia wazowate (typy 2a, 2b, 
3, 4a) i donicowate (typy 5, 6a, 6b, 7).
 Wśród den typy 4 i 5 są elementami typowymi dla 
fazy B2-C1b, typy 2, 6, 7 dla fazy B2/C1-C2, natomiast 
typy 1, 3, 8 są elementami występującymi na prze-
strzeni całego okresu wpływów rzymskich. Poszcze-
gólne typy występują w Goślinowie z równym natę-
żeniem, z wyjątkiem typu 4 – występujących na pu-
charach oraz typu 8 – spotkanych w naczyniach kul-
tury przeworskiej i kultury wielbarskiej (Liana 1970: 
464, tabl. I; Wołągiewicz 1993, tabl. 21, 22, 37). Dna 
typu 2 i 3 występują w wazach, naczyniach wazowa-
tych i garnkach. Na tych ostatnich formach występu-
ją również dna typu 6 (tzw. stopkowate) licznie repre-
zentowane w Goślinowie, a bardzo rozpowszechnio-
ne w kulturze przeworskiej od fazy B2 po C2-D. Na-
tomiast „pierścieniowate” dna typu 7, występujące 
również w kulturze przeworskiej, pojawiły się w Go-
ślinowie na naczyniach wazowatych, naczyniach mi-
niaturowych, a także misach. Dna takie pojawiają się 
też w kulturze wielbarskiej właśnie na naczyniach 
tego typu w okresie od fazy B2/C1 po fazę C2-D (Wo-
łągiewicz 1993: 162; Machajewski 1995a: 186).

2.1.3. Ornamentyka
 Ceramika z osady w Goślinowie zdobiona była 
elementami plastycznymi, dołkami palcowymi i 
paznokciowymi, zygzakiem, szachownicą, fałda-
mi, żłobkami, stempelkiem oraz polami gładzony-
mi i chropowaconymi.

2.1.3.1. Dołek paznokciowy
 Zdobienie to wystąpiło na dnie naczynia cienko-
ściennego (ryc. 7: 4). Dołkiem paznokciowym zdo-
biono naczynia w kulturze przeworskiej z końca 
wczesnego i początków późnego okresu wpływów 
rzymskich (Godłowski 1970: tabl. I: 13, II: 41; Ma-
chajewski 1995b: 73-74, Machajewski, Pietrzak 2008: 
368). Element ten, jednak bardziej rozbudowany 
występuje również na naczyniach kultury wielbar-
skiej (Wołągiewicz 1993: tabl. 36: 3)
 Dołek paznokciowy, ale w układzie uporząd-
kowanym, pojawił się też na naczyniu z ziemian-
ki (ob. 1) z fazy C1b-C2 (ryc. 3: 6). Ten rodzaj zdo-
bienia był powszechny w środowisku przeworskim 
(Godłowski 1977: 159-160; Machajewski 1995b: 73), 

natomiast w kulturze wielbarskiej występował spo-
radycznie (Wołągiewicz 1993: 43-44).

2.1.3.2. Guzki plastyczne
 Ornament w postaci naklejonego guzka pojawił 
się na naczyniu wazowatym (ryc. 6: 7). Jest to wą-
tek popularny w kulturze przeworskiej, zwłaszcza od 
końca fazy B2 po późny okres rzymski (Godłowski 
1977: 163-164; Machajewski 1995b: 74; Machajewski, 
Pietrzak 2008: 368), natomiast rzadko pojawiał się na 
terenie kultury wielbarskiej (Wołągiewicz 1993: 22).

2.1.3.3. Zygzak wieloliniowy
 W Goślinowie ten wątek zdobniczy w postaci 
mniej rozbudowanych pojawia się na niewielkich 
fragmentach naczyń (ryc. 4: 9 oraz 6: 1-2) z ziemia-
nek datowanych w przedziale C1b-C2 (ob. 1 i 3). Jest 
on charakterystyczny dla kultury wielbarskiej od 
fazy B2 po fazę D (Wołągiewicz 1993: 49). Znacz-
nie rzadziej występuje w kulturze przeworskiej (Go-
dłowski 1977: 163-164; Machajewski 1995b: 74).

2.1.3.4. Linia ryta
 Ornament w postaci falistych linii rytych repre-
zentują fragmenty naczyń z ziemianek (obiekty 1 i 3) 
oraz z warstwy II na arze 7/A (ryc. 5: 9, 8: 6, 9: 1). Li-
nie ryte były szeroko rozpowszechnione w kulturze 
przeworskiej od fazy B2 po C2 (Machajewski 1995b: 
74; Machajewski, Pietrzak 2008: 368).

2.1.3.5. Stempelek
 Fragment naczynia z nieregularnym, prostokąt-
nym odciskiem wykonanym przy użyciu stempelka 
(ryc. 5: 10) znaleziono w wypełnisku obiektu 3. Ten 
motyw zdobniczy jest rzadko spotykany w Wielko-
polsce. Pojawił się w zespole datowanym na fazę B2 
w Wymysłowie (Jasnosz 1952: 165-166, ryc. 236:a) 
i na początku późnego okresu wpływów rzymskich 
w Wiórku stan. 12 (Machajewski 1997: 112, ryc. 6: 1). 
Zdobnictwo takie częściej występuje na naczyniach 
z późnego okresu wpływów rzymskich na Kujawach 
(Cofta-Broniewska 1982: 247, ryc. 98) oraz na Po-
morzu Zachodnim i w kręgu nadłabskim (Macha-
jewski 1992: 109-110; 2001: 359-371).
 
2.1.3.6. Pola gładzone i chropowacone
 Obecność tego wątku zdobniczego poświadczo-
na jest na 4 fragmentach naczyń (ryc. 5: 11, 8: 9 i 13, 
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9: 4). Ornament pól gładzonych i chropowaconych 
należy do typowych wyznaczników kultury wielbar-
skiej w fazie B2/C1, choć występuje też w fazie B2 
i C1b-C2 (Wołągiewicz 1993: 21). Tak też datowane 
są znaleziska z terenu Wielkopolski m.in. z Krucho-
wa, gm. Mogilno (Machajewski 1980, ryc. 6), Stro-
szek (Gałęzowska 2004: tabl. 21: 16), Kowalewka 
(Skorupka 2001, tabl. 8: 1 i 74:1) czy Jordanowa, gm. 
Świebodzin (Wawrzyniak 2008: ryc. 25: 1). Wśród 
ceramiki z Goślinowa uwagę zwraca obecność tego 
zdobienia na naczyniu wazowatym.

2.1.3.7. Szachownica
 W Goślinowie wątek zdobniczy w postaci sza-
chownicy o polach pustych i wypełnionych nakłu-
ciami znaleziono na fragmencie ceramiki w obiek-
cie 3 (ryc. 6: 8). Stanowił on prawdopodobnie je-
dyny ornament na naczyniu, co jest o tyle istotne, 
że w kulturze wielbarskiej „szachownica” nie wy-
stępuje samodzielnie, ale pojawia się wyłącznie w 
połączeniu z meandrem, a jej pola są zakreskowa-
ne (Wołągiewicz 1993, tabl. 44: 1-4). Podobnie wą-
tek ten wygląda na naczyniach kultury przeworskiej 
(Kaszewska 1977: 185, tabl XXXV: 7).

2.1.3.8. Fałdy
 Zdobienie w postaci poziomej fałdy pojawiło się 
na naczyniu wazowatym w obiekcie 17 (ryc. 7: 15) 
oraz w warstwie II na arze 7/A-B i 30/C. W kulturze 
wielbarskiej podobne wątki występują w fazie B2/
C1-C2 (Wołągiewicz 1993: 15, 22), natomiast na te-
renie Wielkopolski pojawiają się m. in. w Stroszkach 
(Gałęzowska 2004: tabl. 23: 8; 24: 13). W Wielkopol-
sce podobne zdobienia znane są ze Stroszek  (Gałę-
zowska 2004: tabl. 23: 8; 24: 13).

2.1.3.9. Żłobki
 Niewielki fragment naczynia ze skośnymi żłob-
kami (ryc. 3: 4) zalegał w wypełnisku obiektu 1, da-
towanego na fazę C1b-C2. Ornament ten na naczy-
niach wielbarskich w Wielkopolsce pojawił się na 
osadzie z fazy B2/C1-C1b w Stroszkach (Gałęzow-
ska 2004, tabl. 20:5, 19). Fragment naczynia zdo-
bionego podobnymi żłobkami wystąpił na osadzie 
kultury przeworskiej z fazy C2 w Sławsku Wiel-
kim, gm. Kruszwica (Bednarczyk, Sujecka 2004, 
ryc. 225: 1).

2.1.4. Technika wykonania naczyń
 Ceramika z osady w Goślinowie ze względu na 
grubość ścianek, wielkość domieszki, barwę prze-
łomu, fakturę i barwę powierzchni podzielona zo-
stała na trzy grupy technologiczne. Najpopularniej-
szą jest grupa II (2362 fragmenty, co stanowi 72,5%), 
dużo mniej fragmentów reprezentuje grupę III 
(632 – 19,4%) oraz I (264 – 8,1%). 
  Do grupy pierwszej zaliczono naczynia cienko-
ścienne o grubości poniżej 0,6 cm, jednobarwnym, 
wyjątkowo dwubarwnym przełomie, z domiesz-
ką drobną i sporadycznie średnią w postaci piasku. 
Powierzchnia naczyń jest gładka i wyświecana, rza-
dziej wygładzana; barwa czarna, ciemnobrunatna 
i szara. Z grupą tą związane są misy i naczynia mi-
niaturowe, ornamentyka występująca w postaci doł-
ków palcowych, fałd, zygzaka wieloliniowego, me-
andra i „szachownicy”, a także wylewy typu 1, 2, 7, 
rzadziej 3, 4, 6 oraz dna 1 i 2.
 Kolejną grupę naczyń stanowią formy średnio-
ścienne o grubości ścianek od 0,7 do 0,9 cm, prze-
łomie dwubarwnym, rzadziej jedno- i trójbarwnym, 
z domieszką drobną i średnią lub sporadycznie gru-
bą w postaci piasku i piasku zmieszanego z tłucz-
niem. Faktura powierzchni jest wygładzana i gładka, 
wyjątkowo wyświecana i szorstka, barwy ciemno- 
i jasnobrunatnej, szarej albo rzadziej czarnej i ce-
glastej. W tej grupie są wszystkie typy naczyń poza 
miniaturowymi, a także wątki zdobnicze w postaci 
guzków, linii rytych, zygzaka wieloliniowego, stem-
pelka, fałdy oraz pól chropowaconych i gładzonych. 
 Trzecia grupa to naczynia grubościenne o gru-
bości ścianek powyżej 0,9 cm, przełomie dwu- i trój-
barwnym, z domieszką średnią, grubą i sporadycz-
nie bardzo grubą w postaci piasku i tłucznia. Po-
wierzchnia naczyń jest szorstka i wygładzana, rza-
dziej schropowacona i chropowacona, barwa ciem-
nobrunatna i szara, wyjątkowo ceglasta i jasnobru-
natna. Do tej grupy nie przypisano żadnej formy na-
czyniowej, a jedynie wylewy typu 7 i 3, sporadycz-
nie 1 i 5, oraz dna typu 2, 3, 1, 6. Jedynym ornamen-
tem występującym na naczyniach tej grupy jest wą-
tek dołków „paznokciowych”.

2.2. Ceramika wykonana na kole
 W Goślinowie odkryto siedem fragmentów na-
czyń wykonanych na kole garncarskim. Po trzy eg-
zemplarze wystąpiły w ziemiankach z fazy C1b-C2, 
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a więc obiektach nr 1 (ryc. 3: 11, 18) i 3 (ryc. 6: 1) oraz 
jeden fragment w warstwie II na arze 5/C (ryc. 8: 15). 
Cechuje je użycie gliny tłustej bez domieszki, bar-
dzo dobry wypał oraz wyświecenie lub matowienie 
powierzchni barwy siwej.
 Ceramika wykonana w tej technologii pojawia 
się na w kulturze przeworskiej począwszy od fazy 
C1b i jest użytkowana do końca okresu wpływów 
rzymskich (Dobrzańska 1980: 95-115). Znaleziska 
te w Wielkopolsce występują zazwyczaj na osadach 

„przeworskich” (Godłowski 1985, mapa 7), choć ich 
udział w całości materiału jest z reguły niewielki. 
W Poznaniu-Nowym Mieście, stan. 226 (Macha-
jewski, Pietrzak 2008: 370) i w Kunach, stan. 4 (Ro-
galski 2004: 184) ceramika siwa stanowi jedynie 10% 
całości, jeszcze rzadziej pojawia się w Obłaczkowie 
stan. 4 (Pawlak 2013: 270) Na osadzie w Woli Piekar-
skiej, stan. 2 (Jaszewska, Łaszkiewicz 1994: 263) ce-
ramika siwa zdecydowanie dominuje (97,2%) co jest 
zapewne efektem jej miejscowej produkcji. Zdecy-
dowanie rzadziej ten typ ceramiki pojawia się w śro-
dowisku kultury wielbarskiej, szczególnie na zachód 
od Wisły. W Wielkopolsce naczynia toczone poja-
wiły się w Kowalewku, stan. 3 (Żychliński 1999) oraz 
w Gąsawie, stan. 3 (Grossman 2003).

2.3. Ceramika obtaczana na kole, odpowiadająca 
naczyniom zasobowym
 Odnaleziono 11 fragmentów naczyń zasobowych, 
nazywanych w literaturze polskiej naczyniami z sil-
nie rozszerzoną krawędzią (por. Godłowski 1977: 
182), w niemieckiej zaś Krausengefäße (por. Macha-
jewski, Pietrzak 2008: 373). W Goślinowie cerami-
ka tego typu pojawiła się w obiektach z fazy C1b-C2, 
a mianowicie w ziemiankach (ob. 1 i 3; ryc. 5: 9) i ja-
mie zasobowej (ob. 54) oraz w warstwie II na arze 
7/B i 31/B (ryc. 8: 6, 9: 1). Znaleziska te miały po-
stać niewielkich fragmentów brzuśców naczyń gru-
bości 0,9-1,2 cm, o chropowaconej powierzchni ze-
wnętrznej i szorstkiej wewnętrznej. Wykonano je 
z tłustej gliny z dużą zawartością drobnoziarnistej 
domieszki w postaci tłucznia. Po wewnętrznej stro-
nie posiadały czasami ślady obtaczania, po stronie 
zewnętrznej w kilku przypadkach zachował się or-
nament w postaci linii rytych. 
 W Wielkopolsce naczynia te występują zazwy-
czaj na osadach kultury przeworskiej w późnym 
okresie wpływów rzymskich i we wczesnej fazie 

okresu wędrówek ludów. Pojawiają się sporadycz-
nie i niewykluczone, że były wyrazem kontaktów 
między miejscowymi społecznościami a społeczno-
ściami z terenu Śląska (por. Machajewski, Pietrzak 
2008: 373; Żychliński 2008: 412-414).

2.3. Zabytki metalowe
 Z Goślinowa pochodzą 3 zapinki żelazne. Pierw-
sza z nich o długości 5,9 cm, kabłąku kolistym w prze-
kroju, zdobiona na przejściu kabłąka w pochew-
kę poprzecznymi liniami i posiadająca górną cięci-
wą, nawiązuje do typu AVI 158, wariantu Skoroszów 
(ryc. 5: 5) w ujęciu I. Jakubczyka (2014: 136-137, por. 
Almgren 1923: 75). Fibule tego typu są bardzo rozpo-
wszechnione od fazy C1b po początek fazy D w kul-
turze przeworskiej. Spotykane są też w kulturze lubo-
szyckiej oraz na Morawach i Słowacji, w Brandenbur-
gii, na Pomorzu Zachodnim (Godłowski 1977: 26-27; 
Domański 1979: 23-24; Machajewski 1992: 21; Schu-
ster 1996: 87, Karte 1). Na terenie Wielkopolski za-
bytki te pochodzą z przedziału C1b-D (Machajew-
ski 1997: 99-100; 1999: 183; Pawlak 2013: 270) i uznaje 
za jeden z wyznaczników kultury przeworskiej (Ma-
chajewski 1980: 57), chociaż podobne znalezisko po-
chodzi z cmentarzyska w Słopanowie z grobu „wiel-
barskiego” z fazy C2 (Przewoźna 1955: 114, ryc. 67: 4). 
Drugim egzemplarzem jest forma o długości 8,8 cm 
z krótką czterozwojową sprężynką, o kabłąku ta-
śmowatym, w przekroju prostokątnym z poprzecz-
ną listwą na przejściu kabłąka i pochewki (ryc. 5: 4). 
Ze względu na znaczne rozmiary i posiadanie dol-
nej cięciwy stanowi późniejszy wariant typu AVI 161, 
spotykany od fazy C2/D i na początku fazy D (Nowa-
kowski 2001: 139-140). Trzecia z fibul, ze względu na 
zły stan zachowania zaklasyfikowana może być jedy-
nie ogólnie do grupy AVI.
 Odnaleziono ponadto 5 fragmentów przedmio-
tów żelaznych o nieustalonej funkcji.
 Wśród przedmiotów wykonanych z brązu wy-
mienić należy 3 okrągłe w przekroju igły o długo-
ści 13,5 cm, 8,4 cm, 10,8 cm, znalezione w obiek-
cie 3, a także fragment taśmy. Jest to zapewne frag-
ment okucia nakładanego na pas. Zabytek ten zale-
gał w wypełnisku obiektu 14 z fazy C1b-C2.

2.4. Pozostałe zabytki
 W obiektach nr 1 i 3 datowanych na fazy C1b-

-C2 odkryto 3 przęśliki gliniane o formach kulistej 
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(ryc. 3: 1), krążkowatej (ryc. 5: 8), dwustożkowatej 
z zagłębieniami przy biegunach (ryc. 5: 6) i 2 przęśli-
ki kamienne krążkowate (ryc. 5: 7 oraz 8: 8). W pół-
ziemiance – obiekcie 1 pojawił się też fragment szydła 
kościanego. W warstwie II na arze 30/C (ryc. 8: 3) za-
legał kościany rylec o długości 9 cm.

3. Charakterystyka obiektów
 Wydzielono 6 ziemianek, 33 dołki posłupowe, 
8 jam zasobowych, 1 piec gospodarczy, 11 palenisk 
i 9 ognisk dymarskich (por. tabela 1). 
 Odkryty fragment osady łączyć należy z jaj czę-
ścią produkcyjną i mieszkalną, rozdzieloną 20-30 
metrową strefą rozrzedzonej zabudowy. Ziemian-
ki usytuowane były bliżej krawędzi doliny. W części 
mieszkalnej położone było także palenisko kowal-
skie i dwie kotlinki, związane z wytopem żelaza.

3.1. Obiekty mieszkalne
  Odkryto pozostałości sześciu półziemianek 
(ob. 1, 3, 14, 17, 21, 95), przy czym jedynie dwie 
z nich rozpoznano w całości (obiekty 14, 17). 
W planie płaskim były regularnie prostokątne lub 
trapezowate z aneksem od strony wejścia, lokali-
zowane na linii północ-południe. Przy dwóch zie-
miankach (obiekty 1 i 17) stwierdzono ślady po 
konstrukcji słupowej otaczającej jamę ziemian-
kową. Powierzchnia ziemianek była zróżnicowana 
i wynosiła od 14 m2 do 48 m2.
 Trzy ziemianki (ob. 1, 14 i 17) należą do typu 2A 
według Z. Kobylińskiego (1988: 30-31, ryc. 10), a więc 
obiektów szeroko rozpowszechnionych w Europie 
Środkowej. Obecność jam posłupowych na zewnątrz 
budynku zaobserwowano m. in. na osadach kultury 
wielbarskiej w Tarnowie Pałuckim, gm. Wągrowiec 
(Dernoga 2000b: 208-211; ryc. 3) i Stroszkach, gm. 
Nekla (Gałęzowska 2004: 309), oraz na stanowisku 
kultury przeworskiej w Obłaczkowie, pow. Września 
(Pawlak 2013: 260).

3.2. Dołki posłupowe
  Wśród 33 dołków posłupowych aż 17 wiąże się 
konstrukcyjnie z ziemiankami. Są to obiekty nr 20, 
22-35, 40 i 49. Występują one przeważnie na ze-
wnątrz jam ziemiankowych lub na ich granicy. Po-
zostałych 16 jam posłupowch (obiekty 2, 4, 5, 7, 8, 
10, 12, 15, 18, 55-58, 63, 72, 83) nie tworzy czytelnych 
układów . W rzucie poziomym rzeczone dołki mia-

ły zarys owalny lub nieregularny o średnicy od 0,10 
m do 0,40 m, zaś w przekroju miały kształt trapezu 
lub niecki.

3.3. Jamy
 Rozpoznano 8 jam, w poziomie owalnych, o wy-
miarach od 0,4-0,36 m do 1,8-0,86 m i nieckowatych 
w profilu o miąższości do 0,42 m. Dwie z nich znaj-
dowały się w bliskim sąsiedztwie ziemianek, pozo-
stałe raczej w większej odległości od tej strefy. Na 
podstawie ich rozmiarów można przypuszczać, że 
pełniły funkcję jam odpadowych.

3.4. Piec
  Na osadzie w Goślinowie natrafiono na jeden piec 
gospodarczy – obiekt 9. Była to wyłożona kamienia-
mi, owalna jama o wymiarach 1,28 x 1 m i miąższo-
ści 0,48 m, z centralnie umieszczonym większym ka-
mieniem, pierwotnie podtrzymującym kopułę pie-
ca. Takie rozwiązanie spotyka się czasami w piecach 
garncarskich. Ze względu na jego niewielkie rozmia-
ry, funkcja obiektu pozostaje nieustalona.

3.5. Paleniska
 Wyodrębniono 11 palenisk (obiekty nr 52, 99, 107, 
132, 133, 135, 142, 145, 146, 163, 164). Największe sku-
pienie znajdowało się w odległości około 50 m na 
wschód od strefy występowania ziemianek, ale po-
jedyncze obiekty tego typu odkryto na terenie ca-
łej osady. Paleniska przeważnie miały kształt prosto-
kąta o wymiarach od 0,75 × 0,7 m do 2,02 × 1,65 m 
i miąższości do 0,28 m.

3.6. Obiekty hutnicze
  W Goślinowie odkryto pozostałości po urządze-
niach hutniczych, które w Wielkopolsce są obiekta-
mi wyjątkowymi, stąd zamieszczamy o nich szerszy 
komentarz, wyartykułowany już w innym miejscu 
(Machajewski 2003: 227-231).
 Z urządzeniami hutniczymi wiąże się 11 ognisk 
dymarskich (obiekty: 53, 59, 60, 89, 94, 96, 123, 
124, 130, 131, 140), piec szybowy typu „kotlinko-
wego” (obiekt 13) oraz palenisko kowalskie (obiekt 
52). Ogniska i piec, skupione w jednym miejscu 
osady, występowały w układzie ,,nieuporządkowa-
nym''. Ogniska dymarskie, nazywane też ,,zwykłymi 
jamami wkopanymi w piasek'' (Kostrzewski 1955: 
232), wystąpiły w postaci owalnych kotlinek, śred-
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nicy około 0,6 m i miąższości 0,3 m, wylepionych 
cienką warstwą gliny. Wypełnione były żużlem i su-
rówką żelaza o wadze od 3,0 kg do 6,5 kg. Pierwot-
nie kotlinkę, po wypełnieniu rudą i węglem drzew-
nym, osłaniano kopulastą czapą glinianą pozosta-
wiając w jej stropie jedynie niewielki otwór. Ten 
typ pieca rozpowszechniony na terenie Barbaricum 
w okresie przedrzymskim i wpływów rzymskich, 
był obiektem jednorazowego użytku o niskiej wy-
dajności, wynoszącej około 0,2-0,5 kg żelaza (Pia-
skowski 1970: 42-52). Niewykluczone, że w Wielko-
polsce do obiektów tego typu nawiązywał ,,kopula-
sty piec hutniczy'' z Mechlina, pow. Śrem i piec lub 
piece (?) dymarskie z Poznania-Sołacza (Kostrzew-
ski 1955: 233; Gałęzowska 1999: 14-16).
 Wyjątkowym natomiast obiektem związanym 
z wytopem żelaza, był piec szybowy zagłębiony 
typu ,,kotlinkowego''. Tworzyła go trapezowata za-
głębiona kotlina, o wymiarach 0,46 x 0,38 m, miąż-
szości 0,44 m i naziemnej glinianej obudowie szy-
bu, którego wysokość wynosiła około 0,70 m. Nie-
określony pozostał sposób połączenia szybu z ko-
tlinką, chociaż niewykluczone, że ściany szybu 
spoczywały na krawędzi kotlinki. W spągu szybu 
znajdowały się otwory dmuchowe. 
 Piec z Goślinowa, na tle podobnych obiektów 
na terenie Barbarcium, należał do urządzeń często 
spotykanych. Był to obiekt raczej o średniej pojem-
ności, podczas gdy piece duże, o różnych technicz-
nych rozwiązaniach, posiadały kloce żużla o wa-
dze od 80 do 150 kg (Bielenin 1973: 87-90; 1983: 53, 
Abb. 6). Najwięcej urządzeń podobnych do odkry-
tych w Goślinowie pochodzi z Gór Świętokrzyskich 
(typ Kunów I) oraz Mazowsza (Bielenin 1973: 67). 
W Wielkopolsce zbliżony obiekt odkryto w Siedle-
minie, pow. Jarocin i Imielnie, pow. Gniezno (Ko-
strzewski 1955: 232, ryc. 691; Żółkiewski 2000).
 W Goślinowie odkryto także palenisko kowal-
skie (obiekt 52), w zarysie prostokątne o wymia-
rach 1,88 × 1,70 m, miąższości 0,2 m, zbudowane 
z jednej warstwy kamieni zmieszanych z bryłkami 
żużla. Usytuowane bezpośrednio przy ogniskach 
dymarskich, było ono miejscem odkuwania żelaza 
wyciągniętego z ogniska lub pieca.
 Całość obiektów związanych z hutnictwem two-
rzyło niewielkie, ale dobrze zorganizowane miej-
sce wytapiania i okuwania żelaza. Cechą szczegól-
ną tego typu zespołu urządzeń było występowanie 

dwóch różnych typów obiektów związanych z wy-
topem. Sytuację tę trudno uznać za typową na tere-
nie Barbaricum, gdzie zazwyczaj w obrębie jednej 
osady czy nawet skupiska kilku osad używano jed-
nego typu urządzenia dymarskiego (Bielenin 1986: 
126-133; Orzechowski 2013: 100).

4. Chronologia osady
 W świetle zgromadzonego materiału zabytkowe-
go należy przypuszczać, że osadę założono w fazie 
B2/C1 i użytkowano po fazę C2 lub nawet po po-
czątek fazy D. Chronologia w aspekcie kulturowym 
sprowadza się do sugestii, że elementy „wielbarskie” 
występowały od fazy B2/C1 po fazę C2, natomiast 
nurt przeworski uwidocznił się od fazy C1a do fazy 
C2/D. Zabytkami datującymi są tutaj ceramika na-
czyniowa ręcznie lepiona i wykonana na kole, na-
czynia obtaczane w typie Krausengefäße oraz zapin-
ki żelazne. Zbiór ten wykazuje niejednorodność kul-
turową, co jest zjawiskiem spotykanym w północnej 
Wielkopolsce w późnym okresie wpływów rzym-
skich (Machajewski 2007: 77-97). 
 Naczynia „wielbarskie” ręcznie lepione należą do 
serii B, B/C i C (Wołągiewicz 1993: 26-27). Do serii 
B naczyń należą situle grupy V oraz garnki IB. Użyt-
kowano je w od fazy B1 do fazy C2, największa ilość 
znalezisk przypada na fazę B2/C1 i C1a. Seria B/C 
datowana od fazy B2 do fazy C1b, ze śladową obec-
nością w fazie C2, obejmuje garnki IA, puchar VIIIB 
oraz misy XbB. Serię C reprezentują naczynia „sze-
rokootworowe”, takie jak misy XaA, naczynia miso-
wate VIA i VIC i miniaturowe XIVA datowane od 
fazy B2/C1 po fazę D. Do wątków zdobniczych cha-
rakterystycznych dla kultury wielbarskiej pojawiły 
się pola gładzone i chropowacone, meander, fałdy 
plastyczne i zygzak wieloliniowy.
 Wśród naczyń o nawiązaniach „przeworskich” 
należy wymienić ręcznie lepione naczynia donico-
wate, datowane od fazy B2/C1 po fazę D (Godłowski 
1977: 119, tabl. XXXVIII:4) oraz naczynie wazowate 
o ostrych załomach użytkowane od fazy B2 po fazę 
C1b (Dymaczewski 1958: 357). Niewielka liczba ce-
ramiki wykonanej na kole oraz dużych obtaczanych 
naczyń zasobowych, datowanych na fazę C2-D, wy-
daje się być cechą typową dla osad ludności kultu-
ry przeworskiej. Niewątpliwie podobne nawiązania 
kulturowe znamionuje żelazną zapinkę typu A VI, 
158 i A VI, 162.
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  Interpretacja relacji cech kultury wielbarskiej 
i kultury przeworskiej w Goślinowie w oparciu 
o pozyskane źródła jest złożona. Niewykluczone, że 
współwystępowanie w tych samych obiektach (np. 
obiekt 3 – ziemianka) elementów obu kultur mogło 
być niekiedy następstwem ich mechanicznego prze-
mieszczenia. Nie mniej jednak postawić należy py-
tanie, czy w Goślinowie funkcjonowała jedna, czy 
dwie odrębne osady?
 Okres funkcjonowania osady lub osad w Gośli-
nowie przypadł na jeden z ważniejszych w Wielko-
polsce etapów przeobrażeń kulturowych i osadni-
czych, jakimi było opuszczenie większości cmenta-
rzysk ludności "wielbarskiej" założonych u schyłku 
fazy B1 lub w fazie B2a, a w konsekwencji wyraź-
ne rozrzedzenie się osadnictwa tej kultury. Jedynie 
na Pojezierzu Gnieźnieńskim mogły one funkcjo-
nować nieco dłużej, zapewne po początek fazy C2, 
czego doskonałym odzwierciedleniem jest cmenta-
rzysko w Imielnie, pow. Gniezno (Skorupka, Strzy-
żewski 2006: 97-124), z drugiej strony cmentarzy-
sko w Kruchowie, pow. Mogilno, z pojawiającym się 
tam przeworskim uzbrojeniem datowanym na fazę 
C2 (Machajewski 1980: 53, ryc. 6). Z nieco dłużej 
tutaj funkcjonującymi nekropoliami synchronizo-
wać można osiedla kultury wielbarskiej, na których 
podobnie jak w Goślinowie pojawiły się elementy 
kultury przeworskiej (Dernoga 2000: 207-232, Żół-
kiewski 2000). Ich pojawienie się w tych osadach 
było następstwem rozbudowującego się w północ-
no-wschodniej Wielkopolsce osadnictwa ludności 
kultury przeworskiej (Machajewski 2007: 77-97).
 Jak zatem interpretować proces współwystępowa-
nia na Pojezierzu Gnieźnieńskim w początkowych 
etapach późnego okresu rzymskiego wzorców gene-
tycznie dwóch odmiennych kultur, wyraźnie udoku-
mentowany na osadach, śladowo na cmentarzyskach? 
Czy przyjąć tezę o ciągłości osadniczej w okresie od 
fazy B2 lub B2/C1 po początek fazy D, w którym lud-
ność wpierw znajdowała się w strefie stylistycznych 
wpływów "wielbarskich", później "przeworskich", 
czy raczej jest to rozwój dwóch odmiennych osad, 
wpierw osady ludności kultury wielbarskiej (B2 lub 
B2/C1-C2), później ludności kultury przeworskiej 
(C2-D)? Czy może przekonująco brzmi teza o pro-
cesie współistnienia przynajmniej przez krótki czas 
w późnym okresie rzymskim tych dwóch kulturowo 
odmiennych społeczności?

 Na gruncie analizy archeologicznej wątpliwa wy-
daje się jednocześnie sugestia o wyraźnej pustce roz-
dzielającej w Wielkopolsce północnej, w tym także 
na Pojezierzu Gnieźnieńskim, skupienia osadni-
cze ludności kultur przeworskiej i wielbarskiej od 
fazy B2/C1-C1a po fazę C2 (por. Godłowski 1985: 
54). Zyskuje tym samym argumentacja o możli-
wości współistnienia ludności tych kultur przynaj-
mniej przez pewien czas w późnym okresie rzym-
skim (Machajewski 1980: 50). Proces przejmowania 
i adoptowania wzorców różnych kultur przez spo-
łeczności Wielkopolski północnej był w znacznym 
zakresie wyznaczony stopniem ich dezintegracji 
w strefie pogranicza lub ich mieszania się.

5. Rozplanowanie i charakter zabudowy
 Ponieważ osadę rozpoznano jedynie częściowo, 
wszelkie rozważania na temat jej wielkości i roz-
planowania są znacznie utrudnione. Ślady osad-
nictwa występowały w odległości do 200 m od kra-
wędzi terasy w trzech skupieniach. Na podstawie 
analizy położenia obiektów czytelne są dwie stre-
fy występowania półziemianek oraz dwie związane 
z metalurgią żelaza. Ziemianki występowały w od-
ległości około 10-15 m i 50-70 m od krawędzi tera-
sy. Z kolei pierwsza grupa pieców i palenisk znaj-
dowała się poza obrębem występowania obiektów 
mieszkalnych, co wydaje się być całkiem typowe 

– obiekty hutnicze sytuowano przeważnie na pe-
ryferiach osad w celu zapewnienia ich dogodnego 
funkcjonowania. Druga strefa, oddalona o około 
20-25 m na zachód, cechowała się bliskim sąsiedz-
twem obiektów hutniczych oraz półziemianek, 
których funkcja mieszkalna jest w tym momencie 
dyskusyjna. Oczywiście w przypadku wykorzysty-
wania obu kategorii obiektów w różnym przedziale 
czasowym, półziemianki zapewne pełniły rolę do-
mostw. Jednak przy założeniu równoczesnego ich 
użytkowania ziemianki pełniłyby raczej funkcję 
gospodarczą, związaną być może z procesem ob-
róbki żelaza.

6. Podstawy gospodarcze
 O gospodarce społeczności zamieszkującej osa-
dę w Goślinowie wiemy raczej niewiele. Zgroma-
dzone źródła pozwalają na rozpoznanie jedynie 
trzech gałęzi wytwórczości, związanych z hodowlą, 
włókiennictwem oraz metalurgią. 
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 Podstawą rozpoznania struktury hodowli są licz-
nie występujące (1273 oznaczone) kości zwierzę-
ce. Według analizy archeozoologicznej przeprowa-
dzonej przez prof. D. Makowieckiego (por. Macha-
jewski 2003) w hodowli zdecydowanie dominowa-
ło bydło (63%), przy mniejszym udziale świni (18%), 
owcy/kozy (16%) i konia (2%). Pojawiła się też nie-
wielka liczba kości psa, ssaków dzikich, ptaków i żół-
wia (1%). Ubój zwierząt hodowlanych następował 
w trzech kategoriach wiekowych, przy czym najczę-
ściej miał on miejsce w wieku między 3,5-5 lat u by-
dła, około 16 miesięcy u świni i 2-3 lata u kozy/owcy. 
Ubój przeprowadzany w tym wieku dawał najlep-
sze efekty pod względem ilości otrzymanego mię-
sa, gdyż jest to okres zakończenia wzrostu u zwie-
rząt. Świadczy to o znajomości podstawowej wie-
dzy z zakresu hodowli, której struktura w Goślino-
wie jest analogiczna do osad z Pomorza Zachodnie-
go. Dominacja hodowli bydła znamionuje gospo-
darkę schyłku starożytności, natomiast udział pozo-
stałych gatunków jest różny dla poszczególnych re-
gionów. Zmienność ta jest niewątpliwie odzwiercie-
dleniem lokalnych różnic środowiska naturalnego 

– na przykład na Kujawach większy był udział kozy/
owcy (Makiewicz 1977: 111-135), z kolei nad dolną 
Pilicą większą rolę pełnił koń, kosztem owcy/kozy 
(Balke 2004: 80). 
 Kości zwierząt hodowlanych reprezentowały nie-
mal wszystkie elementy kośćca, przy czym zauwa-
żalne są pewne różnice w stosunku do poszczegól-
nych gatunków. Wśród kości bydła domowego (Bos 
taurus L.) przeważają elementy tuszy i czaszki, za-
uważalny jest też większy udział kości odcinka pier-
siowego niż miedniczego. Analiza nacięć wykazała 
ślady porcjowania, filetowania (na kłykciu potylicz-
nym) oraz zdzierania skóry (na członie palcowym I). 
Bydło należało do formy krótkorogiej, niewielkich 
rozmiarów o wysokości w kłębie od 101 do 114 cm 
(wg współczynnika Całkina). W zbiorze kości po-
chodzących od świni (Sus scrofa domesticus L.) prze-
ważały te z części mniej wartościowych, na których 
zachowały się czasami ślady porcjowania. Z kolei 
największy udział w szczątkach owcy/ kozy (Ovis 
aries L. i Capra hircus L.) miały kości tuszy i koń-
czyny miedniczej. Również tutaj zaobserwowano 
ślady porcjowania. Wysokość osobników określono 
na około 56 cm wg Haaka, co dla owcy odpowia-
da rasom prymitywnym, takim jak poleska, świniar-

ska i wrzosówka. Udział konia (Equus caballus L.) 
poświadczają znaleziska zębów, natomiast niewiel-
ka ilość kości łopatki, łokciowej i miednicy należała 
do psa (Canis familiaris L.).
 Włókiennictwo poświadczone jest dzięki znale-
ziskom przęślików oraz igieł brązowych. Rzecz ja-
sna, tak ograniczony zasób źródeł nie pozwala na 
dalszą analizę tego zagadnienia.
 Dzięki odkryciu szeregu obiektów dobrze rozpo-
znano wytop i obróbkę żelaza. Ze względu na po-
łożenie osady jej mieszkańcy mieli dobre warun-
ki do prowadzenia tej gałęzi wytwórczości. Głów-
nym atutem było bliskie sąsiedztwo złóż rudy dar-
niowej, zalegającej na podmokłych łąkach Strugi 
Gnieźnieńskiej. Nie bez znaczenia był też dostęp do 
drewna oraz wody niezbędnej w procesie mecha-
nicznego oczyszczania rudy. Według S. Orzechow-
skiego (2013) proces wypału przebiegał w 4 etapach. 
Po wydobyciu rudy, należało ją oczyścić, a następ-
nie wyprażyć i rozdrobnić. Tak przygotowany suro-
wiec wraz z węglem drzewnym trafiał do dymarki, 
gdzie pod wpływem temperatury (optymalne war-
tości to 800-1000°C) wydzielały się gazy redukcyj-
ne, a sama ruda opadała w dół, w strefę wyższych 
temperatur. W takich warunkach na powierzchni 
tlenku powstawała niewielka bryłka metalicznego 
żelaza, która ze względu na swoje właściwości ka-
talityczne i koagulacyjne skupiała wokół siebie co-
raz większe ilości metalu. W ten sposób powstawa-
ły „zrostki” żelaza metalicznego w postaci gąbcza-
stej masy, zwanej łupką żelazną. Duża część żelaza 
pozostawała jednak uwięziona w skale płonnej i aby 
je uwolnić, należało upłynnić skałę przez jej pod-
grzanie do temperatury powyżej 1200°C. W wyni-
ku tych działań powstawał ciekły żużel i łupki żela-
za. Ich rozdzielenia dokonywano już poprzez pod-
grzanie bryły w palenisku kowalskim w temperatu-
rze 200-300°C (Orzechowski 2013: 76). 
 Obiekty z Goślinowa odpowiadają więc dwom 
ostatnim etapom tego procesu. Ogniska dymarskie 
oraz paleniska grupowały się w dwóch niewielkich 
skupiskach, rozdzielonych pasem 20-25 m. Obiekty 
występowały w sposób nieuporządkowany, co jest ce-
chą charakterystyczną dla piecowisk działających do-
raźnie w celu zaspokojenia bieżących potrzeb. Stoso-
wanie ognisk dymarskich, które cechowała niska wy-
dajność wynosząca od 0,2 do 0,5 kg (Piaskowski 1970: 
51), skłania raczej do przypuszczeń o niskim stopniu 
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rozwoju hutnictwa. Samo istnienie tego typu pieców 
jest przedmiotem dyskusji. Krytycznie o możliwo-
ści wypału, a co za tym idzie i samej interpretacji ta-
kich założeń wypowiedział się ostatnio S. Orzechow-
ski (2013: 160-161). Zgodnie z propozycjami badacza 
ślady interpretowane jako ogniska dymarskie, należy 
uznać za pozostałości zniszczonych pieców dymar-
skich typu kotlinkowego bądź traktować jako ślady 
ognisk kowalskich. Jego analiza dotyczyła głównie te-
renów kultury przeworskiej, gdzie dobrze rozpozna-
ne archeologicznie centra produkcyjne stosowały wy-
łącznie piece dymarskie typu kotlinkowego. W świe-
tle znalezisk z osad kultury wielbarskiej należy jed-
nak przyjąć stosowanie ognisk dymarskich w celach 
produkcji niewielkiej ilości żelaza. Technika ta była 
szeroko stosowana m.in. w północnej Wielkopolsce 
o czym świadczy 9 ognisk z Goślinowa, 8 z Tarno-
wa Pałuckiego gm. Wągrowiec (Dernoga 2000: 212-
213), 19 ze Stroszek gm. Nekla (Gałęzowska 2003: 
314-316, tabl. 11; 32:3), 3 z Gąsawy gm. loco (Gros-
sman 2003: 73 ) i 23 z Kalkulinia gm. Skoki (informa-
cja mgr M. Krzepkowskiego). Występowanie ognisk 
dymarskich jest zapewne odzwierciedleniem potrzeb 
miejscowych społeczności, które w momencie okre-
sowego niedoboru surowca wytwarzały go przy uży-
ciu mniej wyspecjalizowanych metod.
  Dalszy etap obróbki łupków żelaza przebiegał 
w palenisku kowalskim (obiekt 52), znajdującym 
się w pobliżu jednego z ognisk dymarskich (obiekt 
53) oraz pieca dymarskiego (obiekt 13). Niewątpli-
wie rolę pomocniczą w procesie produkcyjnym peł-
niły też paleniska (obiekty: 107, 132, 133, 135, 145, 145, 
163, 164) licznie występujące w sąsiedztwie ognisk 
dymarskich. Paleniska kowalskie funkcjonowały też 
m.in. w Tarnowie Pałuckim, Stroszkach i Kalkulinie.

6. Zakończenie
 Osada w Goślinowie stanowi ważny punkt na 
mapie osadniczej Wielkopolski w okresie wpływów 
rzymskich. Jest jedną z niewielu badanych wykopa-
liskowo osad kultury wielbarskiej, której funkcjo-
nowanie przypada na niezwykle interesujący okres 
rozwoju i rozpraszania osadnictwa „wielbarskie-
go”, a także „ekspansji” kultury przeworskiej na te-
reny północnej Wielkopolski, co nastąpiło w fazie 
C1b lub C2 (Machajewski 2007: 79-81) Współwy-
stępowanie w obrębie osady zabytków charaktery-
stycznych dla obu kultur znamionuje pewien funk-

cjonujący w tym okresie model relacji międzykultu-
rowych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na 
osadzie w Gąsawie (Grossman 2003: 71-73), a tak-
że w przypadku zespołu z Kruchowa (Machajewski 
1980, ryc. 6) i cmentarzyska wielbarskiego w Słopa-
nowie, gdzie w początkach późnego okresu wpły-
wów rzymskich pojawiają się elementy zasadniczo 
obce temu ugrupowaniu (por. Żychliński 2008: 524-
525). Przenikanie pewnych elementów obrzędowo-
ści pogrzebowej widoczne jest również na cmenta-
rzysku w Palędziu Kościelnym, gm. Mogilno, gdzie 
wystąpiła rytualnie zniszczona brązowa klamra do 
pasa (Smaruj 2016: 483-484)
 Badania wykopaliskowe przyczyniły się także 
do rozpoznania niektórych dziedzin lokalnej wy-
twórczości, szczególnie tej związanej z metalur-
gią oraz hodowlą. Być może badania podjęte w są-
siedztwie stan. 3 prawie 20 lat po zakończeniu prac 
związanych z budową gazociągu dostarczą dal-
szych informacji o relacjach kulturowych na Poje-
zierzu Gnieźnieńskim w okresie wpływów rzym-
skich.
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A settlement from the Roman Period 
at Goślinowo, site 3, 

Greater Poland Province
Summary

 The article presents excavation results at a settlement from 
the period of Roman Period, site 3, Goślinowo, Gniezno Com-
mune. Two months of excavations saw an area (of 32.5 a/3,887 
sq. yds.) reveal 71 archaeological features and produce 3,258 
potsherds, metal dress components and objects of everyday use. 
 Close scrutiny of the artefacts showed two stylistic trends 
in the pottery and fibulae. The first and more numerous is 
connected with settlement by Wielbark culture communities. 
The functioning of the settlement falls on Phase B2/C1 until 
Phase C1b or C2. Its existence is attested by potsherds corre-
sponding to series B, B/C and C. The other trend is represented 
by iron fibulae A VI, 158 and A VI, 162, flower-pot vessels and 
others with sharp shoulders, fragments of wheel-thrown vessels 
and others made on a slow-turning wheel associated with set-
tlement by Przeworsk culture populations. The chronology of 
these finds coincides with Phases C1b or C2-D. 
 What attracts attention, therefore, is the co-occurrence of the 
artefacts of both archaeological cultures within one site. Two 
hypotheses are advanced in this respect. According to the first, 
in phase C1b or C2, the cultural character of the populations 
inhabiting the Goślinowo settlement may have changed. At that 
time, Wielbark culture sites tend to disappear from Wielkopol-
ska, while the limits of settlement by Przeworsk culture popu-
lations gradually move north. The other hypothesis holds that 
the site hosted two different settlements separated by several 
decades. The available sources, however, are insufficient to de-
termine which hypothesis is more probable. 
 The excavations have partially explored dwelling and pro-
duction zones. The former was made up of semi-subterranean 
houses, having from 14 to 48 sq. m. The latter comprised iron-
smelting hearths, a semi-subterranean metallurgical furnace of 
a basin type, hearths and a household oven. An archaeozoo-
logical study showed that animals were bred at the site among 
which cattle dominated over pigs and sheep/goats.
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Ryc. 1. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Położenie stanowiska 3 i zasięg wykopu. Oprac. A. Smaruj

Ryc. 2. Typy wylewów i den. Oprac. A. Smaruj



Ryc. 3. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Wybór źródeł. Obiekt 1 (1-6, 8-11, 14, 16) i 21 (7, 12-13, 15, 19). 
1 - glina, 2 - kość, 11, 18 - ceramika wykonana na kole. Rys. J. Kędelska



Ryc. 4. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Wybór źródeł. Obiekt 3 (1-10). Rys. J. Kędelska



Ryc. 5. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Wybór źródeł. Obiekt 3 (1-16). 1-3 - brąz, 4-5 - żelazo, 6 - glina, 7-8 - kamień, 
9 - fragment naczynia zasobowego. Rys. J. Kędelska



Ryc. 6. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Wybór źródeł. Obiekt 3 (1-11). 1 - ceramika wykonana na kole. 
Rys. J. Kędelska



Ryc. 7. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Wybór źródeł. Obiekt 14 (1-7, 12), 95 (8), 29 (9), 8 (10), 146 (11), 15 (13), 17 (14-15). 
1 - żelazo, 2- brąz. Rys. J. Kędelska



Ryc. 8. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3 Wybór źródeł. Ar 7/B warstwa II (1, 6-7), 7/A warstwa II (2), 6/A warstwa II (3-4, 8-9), 
7/A warstwa II (5, 10-11, 13), 7/C warstwa II (16), 6/D warstwa II (17). 3 - kość, 6 - fragment naczynia zasobowego, 

8 - kamień, 15 - ceramika wykonana na kole. Rys. J. Kędelska



Ryc. 9. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Wybór źródeł. Ar 31/B warstwa II (1), 7/A warstwa II (2, 6), 6/C warstwa II (3), 
6/B warstwa II (4, 9), 7/B warstwa II (5, 7), 6/D warstwa II (8). 1 - fragment naczynia zasobowego.

Rys. J. Kędelska



Ryc. 10. Goślinowo, pow. Gniezno, stan. 3. Plan płaski i profile ziemianki (ob. 1) i dołków posłupowych (ob. 22 - 27). 
Rys. J. Kędelska. Wg Machajewski 1997

Ryc. 11. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Profile obiektów 1, 3 - 6, 20, 49. Rys. J. Kędelska



Ryc. 12. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Plan płaski i profile obiektu 14 oraz profil obiektu 40. Rys. J. Kędelska



Ryc. 13. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Plan płaski i profile obiektów 17, 28 - 35. Rys. J. Kędelska



Ryc. 14. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Plan płaski obiektów 3, 4 - 6, 20, 21 i 49. Rys. J. Kędelska



Ryc. 15. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Plany płaskie i profile obiektów 89, 96, 123, 124, 130, 131, 140. Rys. J. Kędelska



Ryc. 16. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Plany płaskie i profile obiektów 99, 107, 132, 133, 146. Rys. J. Kędelska



Ryc. 17. Goślinowo, woj. wielkopolskie, stan. 3. Plan osady z okresu wpływów rzymskich z uwzględnieniem funkcji obiektów. Oprac. A. Smaruj
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A settlement site from the Roman Period 
at Podłężyce, site 10, Łódź Province

1. Położenie i uwagi wstępne
 Osada z okresu wpływów rzymskich w Podłę-
życach, stan. 10 leżała na stoku łagodnie opadają-
cym na zachód w kierunku Warty (ryc. 1). Wyko-
py badawcze były oddalone od koryta rzeki o około 
1200 metrów na wschód, a od drogi gminnej Woź-
niki – Widawa o około 100 metrów (GPS szerokość 
51°35'26,51", długość 18°48'49,54"). Zajmowały one 
działki 451, 452, 453, 454. Warstwa stropowa, orna 
to obecnie gleba 4 klasy. Warstwa spągowa była zło-
żona z piasku luźnego, a w części wschodniej i za-
chodniej znajdowała się zwietrzelina wapienna. 
Miejscami rejestrowano także piasek gliniasty i spo-
radycznie glinę zwałową. W krajobrazie najbliższe-
go otoczenia dominuje rozległa dolina Warty. Sta-
nowisko zostało zlokalizowane metodą badań po-

wierzchniowych w 2010 roku (Muzolf, Muzolf 2010) 
i zweryfikowane metodą sondażową w 2011 roku 
przez Artura Różańskiego i Andrzeja Retkowskie-
go (2011) z Ośrodka Naukowo-Konserwatorskiego 
PKZ sp. z o.o. w Poznaniu. Prace prowadzono od 
7 lipca do 10 października 2012 roku. Poprzedzały 
one planowaną budowę drogi ekspresowej S8, na 
odcinku Walichnowy – Łódź. 
 W ciągu trzech miesięcy prac na omawianym 
stanowisku przebadano 142,95 ara i zarejestrowa-
no 259 obiektów archeologicznych (ryc. 2), w więk-
szości związanych z kulturą przeworską. Były to 
trzy budynki, palenisko, piwniczka, studnia, piec 
wapienniczy, piec wapienniczy z wiatą, piec o nie-
kreślonym przeznaczeniu, dołki posłupowe i szereg 
jam. Znaleziono 912 ułamków naczyń glinianych, 
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 Prezentowany tekst jest opracowaniem wyników badań osady z okresu wpływów rzymskich, zlokalizowanej w miejscowości 
Podłężyce stan. 10, gm. Sieradz. Badania poprzedzały budowę drogi ekspresowej S8. Prace prowadzono od lipca do październi-
ka 2012 roku. W trakcie trzech miesięcy przebadano prawie 143 ary powierzchni, jednak biorąc pod uwagę analizę rozmieszczenia 
obiektów, obszar stanowiska rozciąga się prawdopodobnie poza pas rozgraniczenia inwestycji. Pozyskano około 900 ułamków na-
czyń, zarejestrowano 259 obiektów archeologicznych m. in. 3 budynki, palenisko, piwniczkę, studnię, 3 piece, w tym 2 wapienniki. 
Większość zabytków związana była z okresem wpływów rzymskich. Datowanie osady oparto na podstawie analizy porównawczej 
ręcznie lepionych form naczyń glinianych, które były jedynym rodzajem zabytków pozwalających na datowanie. Chronologia osa-
dy prawdopodobnie zawiera się w przedziale od fazy B2b do C1a, obejmuje więc okres około 40-50 lat.
Słowa kluczowe: osada, okres rzymski, piece wapienniki

 The article presents the study on the results of the research carried out at the settlement dating to the Roman Period, located at 
Podłężyce, site 10, Sieradz commune. The investigations preceded the construction of expressway S8. They were conducted from 
July to October 2012. In the course of three months, an area of nearly 143 ares was examined; however, considering the analysis of 
distribution of features, the site probably extends beyond the area delineated by the investment. The investigations yielded approx. 
900 potsherds; 259 features were recorded, with, among others, 3 buildings, a hearth, a cellar, a well, and 3 furnaces including 2 lime 
kilns. The majority of finds were connected with the Roman Period. The dating of the settlement was based on a comparative ana-
lysis of hand-made pottery vessel forms, which were the only date-marking finds. The settlement's chronology probably encompas-
ses the period from phase B2B to C1a, thus covering about 40-50 years.
Słowa kluczowe: settlement, Roman Period, lime kilns
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przede wszystkim kultury przeworskiej oraz dwa 
rozcieracze kamienne.

2. Ceramika z osady
 Z okresem wpływów rzymskich łączyć można 
663 ułamki naczyń glinianych (ryc. 3-11). Z obiek-
tów pozyskano 520 fragmentów, z czego aż 255 po-
chodziło z wypełniska obiektu 77 (budynek nr 1), 
kolejne 65 znaleziono w obiekcie 85 (studni). Dal-
szych 200 fragmentów znajdowało się w wypełni-
skach pozostałych obiektów, zaś 143 ułamki zebra-
no w trakcie podczyszczania powierzchni wykopu 
badawczego. Materiał charakteryzował się dość du-
żym rozdrobnieniem. Wszystkie naczynia były ręcz-
nie lepione, nie zarejestrowano form toczonych. 
 Z tak małej grupy fragmentów naczyń udało się 
w całości lub częściowo zrekonstruować 11 form. 
Niektóre naczynia można próbować rekonstruować 
także na podstawie większych fragmentów, np. wy-
lewów. 

2.1. Makromorfologia ceramiki
2.1.1. Garnki 
 Była to najliczniejsza z omawianych kategorii. 
Liczba garnków była zapewne jeszcze większa, gdy-
by wziąć pod uwagę również niewielkie fragmen-
ty wylewów oraz co najmniej część den. Do grupy 
tej zaliczono naczynia z łagodnie zaznaczonym za-
łomem, których średnica wylewu jest mniejsza od 
największej wydętości brzuśca. 
 Ze względu na formę wylewu grupę tych naczyń 
podzielić można na trzy podgrupy, to jest na garn-
ki o esowatym profilu z wylewem wychylonym na 
zewnątrz (ryc. 4: 3, 6; 5: 3-5; 7: 3, 5; 9: 7; 10: 1; 11: 2), 
garnki z wylewem nieznacznie zachylonym do środ-
ka (ryc. 10: 3) oraz z wylewem prostym (ryc. 8: 1; 10: 
6). Wśród całej grupy wymienionych wyżej wyle-
wów dominowały trzy formy brzegów, to jest brzeg 
o stałej grubości i o zaokrąglonej powierzchni (ryc. 
4: 6; 5: 4), o powierzchni płaskiej (ryc. 4: 2; 5: 3,5; 7: 
5; 9: 7; 10: 1,3), bądź nieznacznie pogrubionej (ryc. 
7: 3; 11: 1). Wydaje się, że w przypadku jednego na-
czynia z obiektu 142, z którego zachowała się jedy-
nie część powyżej załomu wylewu, możemy mówić 
o formie baniastej (ryc. 8: 1). Jeden garnek z obiek-
tu 77 to duże naczynie zasobowe, zrekonstruowane, 
zachowane od dna na słabo wyodrębnionej stopce 
do części powyżej załomu brzuśca (ryc. 1: 3). Na ca-

łej powierzchni naczynie było zdobione rzadko roz-
mieszczonym ornamentem paznokciowym. Garn-
ki tego typu znane są ze stanowiska 2 w Mierzynie 
Grobli, gm. Rozprza (Ziętek 2004: tabl. XII: 4, XIII: 
12), stan. 5 w Zapowiedni, gm. Pyzdry (Ciesielski 
2008: tabl. XV: a, XVI: f), stan. 1 w Krajance, gm. 
Czastary (Abramek, Kaszewski 1972: tabl. IX: 15), 
stan. 1 w Białej, gm. Zgierz (Makiewicz 1970: tabl. 
VIII: 22, XIV: 2) 
 Poza tym wyróżniono 10 ułamków wylewów, któ-
re prawdopodobnie są fragmentami garnków esowa-
tych. Są to fragmenty form o łagodnie profilowanych 
brzuścach, o największej wydętości powyżej załomu 
brzuśca i wylewach prostych lub nieznacznie wychy-
lonych na zewnątrz (ryc. 4: 2-3, 6; 5: 3, 5; 7: 3, 5; 9: 7; 
11: 1). Naczynia te są zbliżone do II grupy według Te-
resy Liany (1970). Formy tego typu znane są z szere-
gu stanowisk, między innymi nr 5 w Zapowiedni, gm. 
Pyzdry (Ciesielski 2008: tabl. VI: d), stan. 3 w Strobi-
nie, gm. Konopnica (Abramek 1982: ryc. 10: b), Dan-
kowie, gm. Lipie (Borowska 1961: tabl. I: 1, 11, II: 9, 10), 
9 w Grabku, gm. Szczerców, stan. 9 (Machajewski, 
Pietrzak 2003: ryc. 22: 2), Kijewie, gm. Środa Wielko-
polska, stan. 4 (Pawlak et al. 2008: ryc. 47: 1-3; 48: 3, 4, 
7, 8; 49: 1, 6-12 i następne), 2 w Mierzynie Grobli, gm. 
Rozprza, stan. 2 (Ziętek 2004: tabl. XII: 14, XXII: 1, 5), 
1 w Krajance (Abramek, Kaszewski 1972: tabl. IV: 6, 
V: 10), 1 w Kucowie (Machajewski 1995: tabl. III: 1, V: 
8, 9, 13, 14, XI: 3), 1 w Białej (Makiewicz 1970: tabl. IV: 
3, X: 12, XIV: 1, 11, XV: 1, 5). 
 Natomiast ułamek naczynia zachowanego w oko-
ło 1/4 to garnek zaopatrzony prawdopodobnie w jed-
no ucho. Został znaleziony w warstwie mechanicznej, 
w trakcie podczyszczania wykopu (ryc. 10: 6).

2.1.2. Naczynia dwustożkowe 
 Do grupy tej zaliczono naczynia, których śred-
nica wylewu jest mniejsza od największej wydętości 
brzuśca, jednak załom brzuśca jest znacznie ostrzej 
zaznaczony. 
 Jedyny fragment naczynia tego typu zarejestro-
wano w obiekcie 259. Zrekonstruowana forma od-
znacza się ostrym załomem brzuśca i małą średni-
cą wylewu. Dno osadzone jest na niskiej stopce. Po-
wierzchnia zewnętrzna jest obrzucana do wysokości 
załomu brzuśca (ryc. 10: 2). Forma ta nawiązuje do 
naczyń V grupy wg T. Liany (1970). Spotykamy je 
np. na cmentarzysku w Konopnicy, gm. loco, stan. 7 
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(Abramek 1982a: ryc. 3: ł), na stan. 1 w Krajance, gm. 
Czastary (Abramek, Kaszewski 1972: tabl. 1: 5), Dan-
kowie, gm. Lipie (Borowska 1961: tabl. II: 1) i dato-
wane są na okres B2-C1.

2.1.3. Naczynie wazowate
 Do grupy tej zaklasyfikowano 6 naczyń zacho-
wanych niemal w całości lub w stanie pozwalającym 
na ich rekonstrukcję. Odkryte zostały w obiektach 
77 (ryc. 3: 1-2; 4: 7), 85 (ryc. 7: 1), 231 (ryc. 9: 8) i 268 
(ryc. 11: 1; 27: a). 
 Trzy pierwsze naczynia pochodzą z obiektu 77 
(zachowane częściowo), 231 (forma zrekonstruowa-
na) i 268 (zachowane niemal w całości). Są to formy 
ostro profilowane, z załomem brzuśca umieszczo-
nym wysoko tuż poniżej wylewu. Największa wydę-
tość brzuśca równa jest średnicy wylewu (ryc. 9: 8), 
bądź nieznaczenie od niej mniejsza (ryc. 4: 7; 11: 1). 
Jedno z naczyń, barwy ciemno ceglanobrunatnej, 
zdobiła podwójna krzyżująca się linia ryta wypeł-
niona ornamentem nakłuwanym (ryc. 4: 7). Formy 
tego typu spotykamy na stanowisku 4 w Kunach, gm. 
Władysławów (Skowron 2008: tabl. IX: 10), stan. 5 
w Zapowiedni, gm. Pyzdry (Ciesielski 2008: tabl. VI: 
a, X: b, XV: e, XVI: a, g), stan. 1 w Krajance, gm. Cza-
stary (Abramek, Kaszewski 1972: tabl. III: 11), stan. 
2 w Mierzynie Grobli, Rozprza (Ziętek 2004: tabl. 
IX: 6, 7, XIX: 21), Dankowie, gm. Lipie (Borowska 
1961: tabl. III: 12), Barkowicach Mokrych, gm. Sule-
jów, stan. 1 (Góra 2003: tabl. VI: 8, XVII: 35), Kuco-
wie, gm. Kleszczów, stan. 1 (Machajewski 1995: tabl. 
XI: 4), stan. 9 w Grabku, gm. Szczerców (Machajew-
ski, Pietrzak 2003: ryc. 22: 1, 23: 1), stan. 1A w Przywo-
zie, gm. Wierzchlas (Makiewicz 1969: ryc. 3: f), Zdu-
nach, gm. loco , stan. 1 (Nowakowski 1994: tabl. IV: 10, 
13). Na wymienionych stanowiskach formy takie da-
towane są od okresu B2 po rozwiniętą fazę późnego 
okresu rzymskiego. 
 Kolejne dwa naczynia to szerokootworowe for-
my o łagodnym załomie brzuśca. Pierwsze z obiektu 
77 zachowało się od wylewu do części poniżej zało-
mu brzuśca (ryc. 3: 1). Drugie z obiektu 85 (ryc. 7: 1), 
to również naczynie szerokootworowe o łagodnym 
załomie brzuśca. Różnią się one barwą ścianek – to 
pochodzące z obiektu 85 było czarne, a z obiektu 77 
ceglanobrunatne. Naczynia takie spotykamy na sta-
nowisku nr 4 w Kunach, gm. Władysławów (Skow-
ron 2008: tabl. IV: 4, XV: 2), stan. 5 w Zapowiedni, 

gm. Pyzdry (Ziętek 2004: tabl. I: 3), stan. 1 w Kra-
jance, gm. Czastary (Abramek, Kaszewski 1972: tabl. 
IV: 6, V: 2), stan. 1 w Gozdowie, gm. Zgierz (Siciń-
ski 2010: ryc. 74: 10), stan. 2 w Mierzynie Grobli, gm. 
Rozprza (Ziętek 2004: tabl. XVIII: 1). Naczynia te 
datowane są na okres B2-B2/C1 do C1.
 Ostatni typ naczynia wazowatego pochodził 
również z obiektu 77. Charakteryzuje się on łagod-
nie wychyloną krawędzią wylewu i wyraźnie wyod-
rębnioną stopce oraz gładkimi powierzchniami (ryc. 
3: 2). Naczynia tego typu znajdujemy na stanowisku 
nr 4 w Kunach, gm. Władysławów (Skowron 2008: 
tabl. IV: 6), stan. 2 w Mierzynie Grobli, gm. Rozprza 
(Ziętek 2004: tabl. XI: 8, XV: 14), stan. 1 w Białej, gm. 
Zgierz (Makiewicz 1970: tabl. XV: 13), Kijewie, gm. 
Środa Wielkopolska stan. 4 (Pawlak et al. 2008: ryc. 
32: 7). Datowane są na okres B2 do B2/C1.
 Z pozostałego materiału ceramicznego, mimo 
jego rozdrobnienia, z dużym prawdopodobień-
stwem można wyróżnić jeszcze 6 ręcznie lepionych 
waz. Pięć pochodziło z obiektu 77, a jedna z obiektu 
136. Pierwsze z naczyń to wazka z baniastym brzu-
ścem i szyjką nieznacznie wychyloną na zewnątrz 
(ryc. 4: 1). Drugie to naczynie z wychylonym wyle-
wem o zaokrąglonej krawędzi i ostro profilowanym 
załomem brzuśca, podkreślonym tektonicznym 
uskokiem (ryc. 4: 4). Kolejna waza to również na-
czynie z wychylonym wylewem o zaokrąglonej kra-
wędzi i ostro profilowanym załomem brzuśca (ryc. 
4: 5). Dwa dalsze ułamki należą do naczyń z wychy-
lonym wylewem o zaokrąglonej krawędzi i ostro 
profilowanym załomem brzuśca, podkreślonym 
tektonicznym uskokiem i o czarnej barwie ścianek 
(ryc. 5: 1-2). Ostatnie to waza z baniastym brzuścem 
i szyjką nieznacznie wychyloną na zewnątrz (ryc. 9: 
5). Formy te znajdujemy w na stanowisku 5 w Zapo-
wiedni, gm. Pyzdry (Ciesielski 2004, tabl. I:11), stan. 
2 w Mierzynie Grobli, gm. Rozprza (Ziętek 2004: 
tabl. 1, 13, 14, XIV: 12, 13, XVII: 1, 10), Dankowie gm. 
Lipie (Borowska 1961: tabl. III: 9, 11), stan. 9 w Grab-
ku, gm. Szczerców (Machajewski, Pietrzak 2003: ryc. 
23: 7). Datuje się je na okres od B2 do C1.

2.1.4. Misy 
 Dysponujemy jednym fragmentem naczy-
nia, który prawdopodobnie jest ułamkiem niedu-
żej misy. Pochodził on z obiektu 93, to jest jedne-
go z dołków posłupowych zarejestrowanych poni-
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żej zarysu budynku nr 1 (ryc. 9: 3). Ścianki naczy-
nia miały barwę szarożółtą. Profil boczny brzuś-
ca odznaczał się kształtem zbliżonym do wycinka 
kuli. Wylew był nieznacznie pogrubiony, zachylo-
ny do środka, brzeg wylewu natomiast owalny. Tuż 
poniżej wylewu naczynie ozdobiono pasmem odci-
sków kciuka. Naczynia o zbliżonym kształcie odnaj-
dujemy na stanowiskach w Kucowie, gm. Kleszczów, 
stan. 1 (Machajewski 1995: tabl. V: 3).

2.1.5. Talerze
 Fragmenty talerzy znaleziono w trzech obiek-
tach: 58 (ryc. 9: 12), 135 (ryc. 9: 6) i 142 (ryc. 8: 2). 
Talerz w obiekcie 142 miał średnicę około 34 cm. 
Krawędzie naczynia były nieznacznie uniesione, 
mniej więcej od 1/3 jego średnicy, a krawędź wy-
lewu zaokrąglono. Powierzchnia strony wewnętrz-
nej była gładka, zaś na zewnątrz umieszczono orna-
ment w postaci luźno rozmieszczonych odcisków 
paznokciowych. Pozostałe dwa ułamki zachowały 
się jedynie szczątkowo. Krawędź wylewu jednego 
z nich była zaokrąglona, z uwagi na wielkość frag-
mentu nie udało się natomiast zmierzyć jego średni-
cy. Oba fragmenty były ozdobione ornamentem od-
cisków paznokciowych. Niezdobione talerze zare-
jestrowano np. w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, 
stan. 4 (Pawlak et al. 2008: ryc. 24: 1, 26: 5, 10).

2.1.6. Kubki i czerpaki
 Ostatnią grupą naczyń, wyróżnioną na stanowi-
sku Podłężyce 10 był kubek i czerpak z obiektów 77 
(ryc. 5: 9) i 270 (ryc. 11: 3). Morfologicznie były to 
naczynia niezbyt dużych rozmiarów, z wylewami 
zachylonymi nieznacznie do wewnątrz. Na naczy-
niach zachował się ślady pojedynczych uch, będą-
cych cechą charakterystyczną naczyń tego typu. Po-
nieważ w naczyniu z obiektu 270 zachowały się kra-
wędzie wylewu, możliwe było zmierzenie jego śred-
nicy. Wynosiła ona koło 15 cm, zaś wysokość oko-
ło 6 cm. Ucho zamocowano tuż poniżej krawędzi 
wylewu i na granicy brzuśca i dna. Być może więc 
mamy do czynienia raczej z fragmentem czerpaka 
niż kubka. Fragment kubka odkryto w obiekcie 77. 
Zachowała się jedynie jego część przydenna z wi-
docznym miejscem mocowania ucha. Analogicz-
ne naczynia odkryto na stanowisku 2 w Mierzynie 
Grobli gm. Rozprza (Ziętek 2004: tabl. IV: 19), Ku-
cowie gm. Kleszczów, stan. 1 (Machajewski 1995: 

tabl. II: 4), stan 1 w Gledzianówku gm. Witonia (Ka-
szewska 1977: tabl. XX: 4). Kubki i czerpaki z uwa-
gi na swoją funkcję są rejestrowane w całym okresie 
rzymskim. Podane tutaj analogie pochodzą z zespo-
łów ogólnie datowanych na okres B2 do C1.

2.2. Mikromorfologia i cechy technologiczne 
ceramiki 
 Grupę ceramiki „przeworskiej” reprezentowa-
ły 74 wylewy (11,15%), 545 brzuśców (82,07%), 42 
dna (6,33%) i 3 fragmenty uch (0,45%). Cały zbiór 
ceramiki z wyjątkiem jednego ułamka naczynia 
cienkościennego (grubość ścianki od 0 do 5 mm) 
to ułamki naczyń średniościennych, to znaczy ta-
kich, których grubość ścianek zamykała się w prze-
dziale od 6 do 11 mm. Domieszką stosowaną do 
schudzenia masy ceramicznej był przede wszyst-
kim drobnoziarnisty piasek, zarejestrowany w każ-
dym z ułamków naczyń. Frakcje średnioziarnistą 
dodano do 306 (46.08%) fragmentów naczyń. Do-
mieszka grubo – i bardzo gruboziarnista wystąpi-
ła łącznie w około 100 ułamkach. Powierzchnie ze-
wnętrzne w większości były szorstkie (328 fr.), rza-
dziej gładkie (173 fr.), chropowate (43 fr.), obrzuca-
ne (35 fr.) i wygładzane (34 fr.). Sporadycznie wy-
stępowało schropowacanie, obmazywanie i wygła-
dzanie. W przypadku powierzchni wewnętrznych 
również najczęściej występują powierzchnie szorst-
kie (408 fr.), rzadziej gładkie (224 fr.), sporadycznie 
gładkie (34 fr.). Przełomy były przede wszystkim 
dwubarwne (370 fr.) i jednobarwne (276 fr.), rzad-
ko trójbarwne (18 fr.). Dominującym kolorem po-
wierzchni zewnętrznych była barwa ceglanobru-
natna (477 fr.), rzadziej czarna (78 fr.) i szarożółta 
(66 fr.). Sporadycznie rejestrowano ścianki barwy 
jasnobrunatnej (31 fr.), ciemnoszarej (8 fr.) i ciem-
nobrunatnej (4 fr.). W przypadku powierzchni we-
wnętrznych również dominowała barwa ceglano-
brunatna i czarna (łącznie około 96%), sporadycz-
nie występowała też brunatna, szara i szarożółta.
 Formy wylewów i brzuśców pozwalają na choćby 
ogólnikowe określenie kształtu czy funkcji naczynia. 
Niewielkie zróżnicowanie morfologiczne wylewów 
i ich brzegów przedstawiono w części 3.1.1. Nieco 
inaczej to wygląda to w przypadku den. W sumie 
znaleziono 42 dna bądź ich fragmenty, przy czym 
jedynie 6 spośród nich pochodziło z warstwy me-
chanicznej. Najczęściej występowały dna płaskie 
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z na ogół słabo wyodrębnioną stopką oraz dna bez 
wyodrębnionej stopki. Jedynie w przypadku dna 
z obiektu 77 (ryc. 5: 10) widzimy stopkę wyodręb-
nioną na wysokość około 1cm. Dodatkowo w stopce 
widoczne są 4 owalne nacięcia umieszczone parami 
naprzeciw siebie.

2.3. Ornamentowanie naczyń
 W badanym materiale ceramicznym natrafiono 
na 41 ułamków naczyń zdobionych, co stanowiło 
6,17% całości zbioru. Zarejestrowano zaledwie kilka 
rodzajów wątków zdobniczych wykonanych w tech-
nikach: rycia, wciskania, guzków plastycznych oraz 
ornamentu paznokciowego. 
 Najliczniej reprezentowane były fragmenty zdo-
bione ornamentem paznokciowym. Znaczna część 
z nich pochodziła z dużego naczynia zasobowego, 
częściowo zrekonstruowanego, zdobionego na całej 
powierzchni luźno rozmieszczonymi dołkami pa-
znokciowymi (ryc. 3: 3). Ornament tego typu wy-
stąpił również na spodniej powierzchni talerzy oraz 
na krawędzi załomu brzuśca naczynia z obiektu 228 
(ryc. 39: 4). 
 Odnotowano również pojedynczy przypadek 
odcisków wykonanych opuszkami palców tuż poni-
żej wylewu naczynia z obiektu 93 (ryc. 9: 3). 
 Kolejnym rodzajem ornamentu jest ornament 
ryty. Zarejestrowano go na powierzchni wazy 
z obiektu 77. Miał postać krzyżujących się podwój-
nych pasm linii rytych wypełnionych pasmem po-
jedynczymi nakłuć. Poniżej znajdowała się dookol-
na listwa plastyczna (ryc. 4: 7). Zbliżone zdobienie 
odnajdujemy na stanowisku w Czaczu, gm. Śmigiel 
(Kostrzewski 1955: ryc. 4: 16), Mierzynie Grobli, gm. 
Rozprza st. 2 (Ziętek 2004: tabl. XIII: 28). 
 Ornament ryty zarejestrowano również na po-
jedynczym, fragmentarycznie zachowanym ułam-
ku naczynia z obiektu 85. Widać na nim pojedyn-
czą, poziomą dookolną linię rytą, pod którą umiesz-
czono kolejne równolegle ułożone, skośne ryte linie 
(ryc. 7: 2). Zbliżone zdobienie obserwujemy na sta-
nowisku nr 1 w Barkowicach Mokrych, gm. Sulejów 
(Góra 2003: tabl. IX: 1) i stan. 1 w Trupiance, gm. Łę-
czyca (Kaszewska 1971: tabl. VI: 6, IX: 10)
 Na trzech ułamkach naczyń z obiektu 77 stwier-
dzono ornament plastyczny. W dwóch przypadkach 
zdobienia miały formę plastycznych guzków: pierw-
szy miał przekrój zbliżonym do okręgu (ryc. 5: 6), 

drugi był częściowo uszkodzony, w przekroju zbli-
żony do wydłużonej elipsy (ryc. 5: 7). Oba znajdo-
wały się na wysokości załomu brzuśców. Wysokość 
guzków zamykała się w przedziale od około 1 cm do 
1,5 cm. Naczynia podobnie ornamentowane znajdu-
jemy na stanowisku w Kucowie, gm. Kleszczów st. 1 
(Machajewski 1995: tabl. VII: 6), Kijewie, gm. Środa, 
stan. 9 (Pawlak et al. 2008: ryc. 16: 2, 7, 49: 2), Dan-
kowie gm. Lipie (Borowska 1961: tabl. II: 4), Konop-
nicy, gm. loco, stan. 7 (Abramek 1988: tabl. X: 13). 
Trzeci fragment zdobiony był pionową plastyczną 
listwą, biegnącą od styku brzuśca i dna w kierunku 
załomu brzuśca. Trudno powiedzieć, jak wysoko na 
brzuścu znajdowało się zdobienie oraz ile takich li-
stew umieszczono na naczyniu, bowiem zachowało 
się ono jedynie częściowo, do około 5 cm wysokości 
licząc od dna. 

3. Obiekty nieruchome i zabudowa osady
3.1. Budynki
 Budynek nr 1 (obiekt 77; ryc. 12, 13, 24). Na głę-
bokości około 40 cm poniżej powierzchni warstwy 
ornej zarejestrowano zaciemnienie o kształcie wy-
dłużonego owalu. W częściach północno-zachod-
niej i południowo-wschodniej zanotowano so-
czewki gliny o kształcie nerkowatym, barwy cegla-
no-brunatnej. Maksymalne wymiary obiektu na po-
wierzchni wynosiły 660 x 376 cm (~25 m²), miąż-
szość dochodziła do 103 cm. Po usunięciu warstwy 
humusu do uzyskania regularnego zarysu obiek-
tu, wymiary zmniejszyły się do około 500 × 250 cm 
(12,5 m²). Zmianie uległ również kształt budynku na 
zbliżony do prostokąta. Przy zewnętrznym zarysie 
zarejestrowano relikt ściany w postaci dookolnego 
glinianego murku. W północnej ścianie widać było 
wypłycenie, które pierwotnie mogło być wejściem 
do budynku. Wewnątrz konstrukcji zarejestrowa-
no dużą ilość kamieni eratycznych różnej wielkości 
oraz polepę. Jeden z centralnie ułożonych kamieni, 
z nieckowatym wgłębieniem mógł stanowić środko-
wy punkt podporu konstrukcji dachu. Na glinie nie 
zaobserwowano odcisków plecionki. W centralnej 
części obiektu, naprzeciw wejścia, znaleziono kilka-
dziesiąt ułamków naczyń glinianych, w tym wtór-
nie przepalone dno. Nie stwierdzono wyraźnych re-
liktów paleniska. Wspomniane wtórnie przepalone 
dno może wskazywać, że palenisko znajdowało się 
w miejscu, w którym zanotowano skupisko naczyń. 
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W profilu podłużnym i poprzecznym była widocz-
na ciemna smuga kilkucentymetrowej miąższości, 
będąca reliktem warstwy użytkowej, być może po-
zostałością klepiska lub drewnianej podłogi (ryc. 
24: 1). Po usunięciu całości wypełniska zarejestro-
wano stropy 9 dołków posłupowych (ryc. 12; 24: 4), 
których zarysów nie było widać ani na powierzch-
ni, ani w trakcie eksploracji kolejnych warstw, stąd 
przypuszczenie, że po zakończeniu użytkowania 
domu słupy zostały wyjęte w celu ich ponownego 
wykorzystania. Konstrukcja dachu prawdopodob-
nie opierała się na dwóch sochach zewnętrznych 
i sosze pośredniej wspartej o wspomniany kamień 
(ryc. 21). W dwóch dołkach posłupowych znalezio-
no po 1 ułamku ceramiki. 
 Budynek nr 2 (ob. 231; ryc. 14, 15, 26: 2). Na głę-
bokości około 40 cm poniżej powierzchni warstwy 
ornej zarejestrowano zaciemnienie o kształcie zbli-
żonym do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach. 
Wymiary maksymalne na powierzchni wynosiły 
532 × 400 cm (~21 m²), miąższość dochodziła do 
50 cm, profil miał kształt zbliżony do trapezowate-
go. Po usunięciu całości wypełniska zarejestrowano 
stropy 8 śladów po słupach (ryc. 14). Także i w tym 
przypadku ich zarysów nie było widać ani w stro-
pie pozostałości budynku, ani w trakcie eksploracji. 
W jednym z dołków posłupowych (obiekt 268) zna-
leziono niemal całkowicie zachowane naczynie (ryc. 
11: 1, 27: 1). Wymiary śladów po słupach zamykały 
się w przedziale 46 × 44 cm, a ich głębokość waha-
ła się od 24 do 50 cm. Poza wspomnianym obiek-
tem 268, materiał zabytkowy znaleziono w dwóch 
kolejnych, to jest w obiekcie 269 i 270 (ryc. 27: 2). 
Łącznie zarejestrowano w nich 7 ułamków naczyń. 
Ściany prawdopodobnie były zbudowane w oparciu 
o konstrukcję sumikowo-łątkową, a dach miał kon-
strukcję sochowo-ślemieniową. 
 Podobnie jak w przypadku budynku 1, również 
w dołkach posłupowych w obrębie budynku 2 (ob. 
268, 269, 270) znaleziono ułamki naczyń, w sumie 5. 
 Budynek nr 3 (ob. 40; ryc. 16, 25: 2,4). Na głę-
bokości około 35 cm poniżej poziomu gruntu zare-
jestrowano przebarwienie o kształcie zbliżonym do 
prostokąta z północno-wschodnim i północno-za-
chodnim półowalnym narożnikiem oraz nieznacz-
nie ściętym narożnikiem południowo-zachodnim. 
Maksymalne wymiary na powierzchni wynosiły 
406 × 397 cm (~16 m²), miąższość dochodziła do 

27 cm, profil miał kształt zbliżony do trapezowate-
go. Ponadto w północnej części obiektu widać było 
owalne przebarwienie złożone z piasku luźnego bar-
wy czarnej (palenisko), w części południowej zaś 
zarejestrowano kolejne barwy ciemnoszarej (piw-
niczka). Półowalne narożniki sugerowały, że będzie 
można zarejestrować relikty konstrukcji ścian w po-
staci dołków posłupowych. W trakcie eksploracji 
okazało się, że profile narożników są bardzo płytkie, 
zaledwie kilkucentymetrowe o nieckowatym kształ-
cie. W związku z tym trudno jednoznacznie uznać 
je za relikty śladów po słupach i podjąć próbę re-
konstrukcji. Obiekty, które z największą dozą praw-
dopodobieństwa można uznać za relikty słupów, 
zarejestrowano na krańcach dłuższej osi budynku 
(ryc. 16). Ich maksymalne wymiary wynosiły 20 × 
18 cm, a głębokość dochodziła do 37 cm.

3.2. Palenisko
 Jak wspomniano wyżej, w obrębie budynku 3, 
w jego północnej części, zarejestrowano palenisko 
(ryc. 16) o wymiarach 104 × 96 i głębokości 17 cm. 
Zajmowało znaczną część środkowej partii obiek-
tu. Wyróżniono je ze względu na obecność zarów-
no na jego powierzchni, jak i w profilu dużej ilo-
ści spalenizny i węgli drzewnych oraz drobin pole-
py i 6 ułamków naczyń glinianych. Palenisko miało 
kształt owalny. Nie odkryto w nim żadnej konstruk-
cji kamiennej ani glinianej.

3.3. Piwniczka
 W południowej części budynku 3 zarejestrowa-
no piwniczkę (ryc. 16). Na planie miała ona kształt 
amorficzny, a jej profil był zbliżony do trapezowa-
tego. Maksymalne wymiary obiektu wynosiły 142 × 
88 cm, a maksymalna głębokość 64 cm. Wypełnisko 
było zbudowane z piasku gliniastego barwy ciem-
noszarej przemieszanego z dużą ilością próchni-
cy. W połowie jego głębokości zanotowano niemal 
poziomą warstwę barwy brunatnej przemieszaną 
z dużą ilością węgli drzewnych. Jest to prawdopo-
dobnie relikt drewnianego zabezpieczania, rodzaju 
pokrywy piwniczki. Poniżej w luźnym piasku znaj-
dowały się 3 kamienie eratyczne.

3.4. Studnia
 Około 12 m na południe od budynku 2 zare-
jestrowano studnię (ob. 85). Znajdowała się ona 
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w północno-wschodnim narożniku amorficznego 
przebarwienia, zbudowanego z piasku luźnego ko-
loru jasno brązowego (ryc. 17; 26: 1, 3). Studnia na 
planie miała kształt zbliżony do kolistego i wymia-
ry 115 x 112 cm. Jej wypełnisko było złożone z trzech 
warstw o łącznej miąższości około 330 cm. Całość 
była wydrążona w skale – zwietrzelinie wapiennej. 
Głębokość studni wyznacza jednocześnie miąż-
szość pokładu skalnego w tym miejscu, bowiem jej 
dno znajdowało się kilka centymetrów poniżej ska-
ły, na poziomie, gdzie zalegał piasek luźny. Warstwa 
obiektu stropowa była zbudowana z piasku luźne-
go barwy ciemnoszarej-czarnej, przemieszanego 
z dużą ilością próchnicy i spalenizny. Kształt profi-
lu nieckowaty. Poniżej znajdowała się warstwa miąż-
szości około 230 cm, złożona z piasku luźnego bar-
wy brązowoszarej, przemieszana z próchnicą i kilko-
ma ułamkami naczyń glinianych. Spągowa warstwa 
o miąższości około 100 cm składała się z piasku luź-
nego przemieszanego z dużą ilością próchnicy, spa-
lenizny, kawałków ceramiki oraz drobnych, luźno 
rozrzuconych kawałków polepy. Amorficzne prze-
barwienie, wewnątrz którego znajdowała się studnia 
okalał lekko falisty pas zaciemnienia. Jest to prawdo-
podobnie relikt plecionkowatego ogrodzenia studni 
poprowadzonego pomiędzy pionowo wbitymi drą-
gami. Niestety, ślady były bardzo rozmyte.

3.5. Piece
 Piec nr 1 (ob. 136; ryc. 18, 25: 1). Po zdjęciu war-
stwy ornej odsłonięto wieniec z kamieni eratycz-
nych, na planie mający kształt owalny, wypełniony 
piaskiem gliniastym barwy brązowej przemiesza-
nym z próchnicą. Jego maksymalne wymiary na po-
wierzchni wynosiły 237 × 207 cm, a głębokość 82 cm. 
Ściany pieca były podobnie jak jego podłoga wyło-
żone kamieniami eratycznymi. Obiekt miał płaskie 
dno. W profilu widać było dwie warstwy wapna. Po-
nad nimi znajdowała się kilkunastocentymetrowa 
warstwa gliny pochodząca z zawalonej kopuły pieca. 
 Piec nr 2 (ob. 258; ryc. 19, 25: 3). Podobnie jak 
w przypadku pieca nr 1, po zdjęciu warstwy or-
nej zarejestrowano wieniec z kamieni eratycznych. 
Na powierzchni miał on kształt zbliżony do owalu. 
Wieniec kamienny był wypełniony piaskiem glinia-
stym barwy jasnobrązowej przemieszanym z słabo 
intensywną próchnicą. Jego maksymalne wymiary 
na powierzchni wynosiły 232 × 170 cm, a głębokość 

78 cm. Ściany wyłożono kamieniami eratyczny-
mi. Dno obiektu było płaskie, jednak w przeciwień-
stwie do pieca nr 1 nie zostało wyłożone kamienia-
mi, prawdopodobnie dlatego, że podłożem obiektu 
była skała wapienna. W profilu widać było warstwę 
wapna, a nad nią kilkucentymetrową warstwę gli-
ny pochodzącą z zawalonej konstrukcji kopuły pie-
ca. Wokół obiektu zarejestrowano 8 dołków posłu-
powych, będących zapewne reliktem konstrukcji za-
daszenia, prawdopodobnie lekkiej wiaty lub wiatro-
chronu.
 Piec nr 3 (ob. 259; ryc. 16). Na planie miał kształt 
wydłużonego owalu. W części centralnej znajdowało 
się skupisko kamieni eratycznych i piasku gliniaste-
go barwy jasnobrązowej, przemieszanego z próch-
nicą i kawałkami naczyń glinianych. Dookoła zare-
jestrowano warstwę ciemnoszarego piasku gliniaste-
go, przemieszanego z dużą ilością próchnicy, węgli 
drzewnych, kości zwierzęcych i ułamków ceramiki. 
Maksymalne wymiary obiektu na powierzchni wy-
nosiły 440 × 246 cm, a głębokość 60 cm. W części 
spągowej obok ceramiki znaleziono kilkanaście ko-
ści zwierzęcych.

3.6. Dołki posłupowe
 Do tej grupy zaliczono 55 obiektów. 16 z nich 
to dołki posłupowe zarejestrowane w budynkach 
opisanych wyżej. Ułamki naczyń znaleziono jedy-
nie w dwóch z pozostałych 39 obiektów (obiekt 62 
i 228). Kolejnych 8 to ślady konstrukcji ośmiokąt-
nej wiaty zarejestrowanej nad piecem 2. 25 obiek-
tów stanowi prawdopodobnie relikty konstrukcji 
budynków, jednak ich liczba uniemożliwia w mia-
rę pewne ustalenie kształtu konstrukcji. Mowa tu-
taj o grupie obiektów w arach VI/18, 20, V/11 – 15 
(ryc. 2). Prawdopodobnie z uwagi na rzeźbę stano-
wiska położonego na nieznacznym stoku oraz głę-
boką orkę, część śladów po słupach zostało znisz-
czonych. Wymiary zachowanych zamykały się 
w przedziale 58 x 56 cm, a głębokość wynosiła mak-
symalnie 38 cm. Na powierzchni miały one kształty 
owalne, zbliżone do okręgu i nieregularne, w profi-
lach zaś nieckowate, trapezowate, półowalne lub mi-
sowate.

3.7. Jamy
 Materiał zabytkowy w postaci 99 fragmentów 
naczyń glinianych znaleziono w 25 obiektach za-
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kwalifikowanych do tej grupy. Znajdowane ułamki 
były niekiedy bardzo małe i występowały pojedyn-
czo, stąd nie było możliwe ich precyzyjne datowanie. 
Był to jedyny rodzaj zabytków ruchomych w obiek-
tach tego typu. Wszystkie charakterystyczne frag-
menty zostały narysowane (ryc. 8-9; 11). Wyróżnić 
możemy dwa rodzaje jam: nieokreślone (21 obiek-
tów) oraz gospodarcze/zasobowe (4). Do ich chro-
nologicznego określenia posłużyły ułamki ceramiki 
znalezione w wypełniskach. 
 Jamy, których funkcji nie udało się ustalić, wyka-
zują znaczne zróżnicowanie kształtów, co jest ich ce-
chą charakterystyczną. Na planie miały kształt zbli-
żony do owalu (16 obiektów), ósemkowate (1), ner-
kowate (2) czy amorficzne (2). Profile jam były nie-
regularne (4), misowate (5), lejowate (3), nieckowate 
(2), prostokątne (1) i asymetryczne (1). Maksymalny 
wymiar najdłuższej osi obiektu wynosił 276 cm, mi-
nimalny 70 cm. Krótsza oś nie przekraczała 190 cm 
i nie była mniejsza niż 50 cm. Największą miąższość 
zarejestrowano w obiekcie 3 (80 cm), a najmniejszą 
(8 cm) w obiekcie 58. 
 Funkcję gospodarczą/zasobową pełniły prawdo-
podobnie 4 obiekty: 1, 28, 51 i 142 (ryc. 26: 4).

3.8. Analiza form obiektów nieruchomych oraz 
zabudowy osady
 Opisane wyżej trzy budynki należą do konstruk-
cji częściowo zagłębionych w ziemię. Pod wzglę-
dem wykonania dachu, budynki nr 1 (ob. 77) i nr 
2 (ob. 231) należą do grupy 2.1.1.B. wg A. Micha-
łowskiego (2011: 118-122, tab. 19), czyli sześciosłupo-
wych budynków wziemnych o dachach ślemienio-
wo-sochowych. Zwiększona liczna słupów w szczy-
towej ścianie południowo-wschodniej budynku nr 2 
może świadczyć o wielofazowości obiektu. Z kolei 
ostatni z nich, budynek nr 3 (ob. 40) trzeba zaliczyć 
do typu 2.1.1.A. budynków wziemnych o dachach 
ślemieniowo-sochowych jedno lub dwusłupowych. 
Zadaszenie w tym przypadku mogło mieć charak-
ter namiotowy. 
 Kształt budynków, niezależnie od sposobu wy-
konania, był zbliżony do prostokąta. Wymiarami 
różniły się one od siebie zamykając się w przedzia-
le od 12,5 do 21 m2. Zgodnie z podziałem analogicz-
nych obiektów z Igołomi, gm. Igołomia-Wawrzeń-
czyce, stan. 4, przedstawionym przez Leszka Gajew-
skiego (1958: 5), budynki z Podłężyc należy zaliczyć 

do małych, nie odbiegały one jednak znacząco od 
podobnych budowli spotykanych na innych stano-
wiskach. Można powiedzieć, że wielkość tych bu-
dynków była standardowa dla kultury przeworskiej 
(Skowron 2006: 35). Przykładem niech będą bu-
dynki w Barkowicach Mokrych, gm. Sulejów, stan. 1 
(Góra 2003: 406-408), Chabielicach, gm. Szczerców 
(Frąsiak, Gwóźdź, Siciński 2000: 52-54), Danko-
wie, gm. Lipie (Borowska 1961: 171-196), Kompinie, 
gm. Nieborów (Tyszler 2005: 74-78), Kucowie, gm. 
Kleszczów, stan. 1 (Machajewski 1995: 79), Olewinie, 
gm. Wieluń, Strobinie, gm. Konopnica, Walkowie, 
gm. Osjaków (Abramek 1994: 52-55), Przywozie, 
gm. Wierzchlas (Jadaczykowa 1973: 129-135; 1976: 
249-256), Rawie Mazowieckiej, gm. loco (Skowron 
2010: 288). 
 Budynek nr 3 był jedynym, w którym z całą pew-
nością znajdowało się palenisko. Nie miało ono in-
dywidualnych, charakterystycznych cech, brak było 
konstrukcji z kamienia czy gliny. Jego wymiary wy-
nosiły 104 x 96 cm, a głębokość 17 cm. W jego wy-
pełnisku znajdowała się jedynie spalenizna oraz 
drobiny polepy. 
 Każdy z budynków miał dno płaskie. W dwóch 
przypadkach (budynek 1 i 3) zarejestrowano praw-
dopodobne relikty klepiska lub podłogi. W budyn-
ku 1 była to cienka, kilkucentymetrowej miąższości 
smuga barwy czarnej, widoczna wyraźnie zarówno 
w profilu podłużnym, jak i poprzecznym (ryc. 12; 
24: 2). W budynku 3 prawdopodobną pozostałością 
podłogi, śladem długotrwałego użytkowania bądź 
świadectwem sposobu izolacji od podłoża, jest war-
stwa barwy brązowej, miąższości około 10 cm. Wi-
doczna była na całej długości konstrukcji od piw-
niczki, wzdłuż budynku, poniżej paleniska, do jego 
północnej krawędzi (ryc. 16). Podobną warstwę 
spotykamy w domu nr 1 w Barkowicach Mokrych 
stan 1, gm. Sulejów (Góra 2003: 408). Budynek 2 po-
sadowiony był na bardzo twardym, skalno-wapien-
nym gruncie, tak że dodatkowe stabilizowanie pod-
łogi być może nie było koniecznie, a sposób izolo-
wania od podłoża rozwiązano w sposób, który nie 
pozostawił żadnych śladów do naszych czasów. 
 Budynki 1 i 2 zostały wniesione w konstrukcji 
słupowej. Za tezą tą przemawiają ślady po słupach 
odkryte poniżej zarysów stropów obiektów. Ponie-
waż podłoże budynków stanowiła zwietrzała skała, 
zyskiwały one wystarczająco stabilne oparcie. Po za-
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kończeniu użytkowania budynków słupy mogły zo-
stać wyjęte. Wskazuje na to jasna, zasypiskowa bar-
wa wypełnisk oraz obecność w nich drobnych ułam-
ków wapieni, które prawdopodobnie dostały się do 
wnętrza w trakcie wyjmowania słupów. Wartym od-
notowania jest fakt znalezienia w jednym z dołków 
posłupowych (ob. 268) budynku nr 2 niemal kom-
pletnego naczynia, które prawdopodobnie stanowi-
ło depozyt ofiarny o charakterze zakładzinowym 
(Skowron 2014: 156). Podobne znaleziska można 
wymienić z osad w Kamieniu, st. 2, woj. łódzkie (Pa-
jor 2010: 11) czy Walkowie-Kurnicy, st. 1, woj. łódz-
kie (Abramek 2004: 332). 
 Szczególnie interesujący jest w świetle pozyska-
nych źródeł budynek nr 1. Zachowało się bowiem 
przyziemie wszystkich ścian. Brak śladów po słu-
pach w ich obrysie może przemawiać dodatkowo 
za rozebraniem budynku po zaprzestaniu użytko-
wania. Wyciągnięte słupy pozostawiły po sobie zwa-
lisko najniższych partii konstrukcji. Wydaje się, ze 
ściany budynku były wzniesione w konstrukcji su-
mikowo-łątkowej. Prawdopodobnie część śladów 
po słupach nie zachowała się lub były one oparte na 
podstawach kamiennych. Szczególnie brak jest doł-
ka posłupowego w północnej części otworu wejścio-
wego. Jest to tym bardziej możliwe, że w części środ-
kowej budynku znaleziono duży kamień eratyczny 
z nieckowatym wgłębieniem (ryc. 13; 21; 24: 3), sta-
nowiący prawdopodobnie podporę słupa, wzmac-
niającego konstrukcję dachu, opartego o dwie sochy 
zewnętrzne i jedną sochę pośrednią.
 Budynek 2 wzniesiono najpewniej również 
w konstrukcji sumikowo-łątkowej (ryc. 14; 15; 22; 
26: 2). Za rozwiązaniem takim przemawiają rozmia-
ry budynku. Słupy ścian szczytowych były rozsta-
wione blisko siebie, a dłuższa ze ścian miała około 
410 cm. Znalezienie belki tej długości nie nastręcza 
większych kłopotów. Nie zarejestrowano w gruncie 
śladów plecionki, nie było też gliny. Dach wzniesio-
ny był, jak to już wspomniano wyżej, w konstrukcji 
sochowo-ślemieniowej. 
 Budynek 3 znacznie różnił się konstrukcyjnie od 
pozostałych (ryc. 16; 25: 2,4). Zbudowano go w nie-
znacznym wgłębieniu, najprawdopodobniej w kon-
strukcji sochowo-ślemieniowej, gdzie sochy zostały 
umieszczone przy krótszych krawędziach konstruk-
cji, wewnątrz budynku. Nie zarejestrowano śladów 
sochy pomocniczej. Z uwagi na stan zachowania 

trudno powiedzieć cokolwiek więcej o konstruk-
cji budynku. Nie zarejestrowano również ewentu-
alnych śladów wejścia. Konstrukcja sochowa jest 
konstrukcją bardzo prymitywną, szeroko rozpo-
wszechnioną na terenie całej Polski i Europy (Bursz-
ta 1957: 519-521). W przypadku budynku z Podłężyc 
nie zarejestrowano dołków posłupowych przy jego 
krawędzi ani śladów poziomych belek ścian, dla-
tego bardzo trudno precyzyjnie określić konstruk-
cję ścian czy dachu. Jak wspomniano wyżej, w ob-
rębie obiektu zarejestrowano jedynie dwa ślady po 
słupach - przy takim rozwiązaniu ciężar dachu spo-
czywałby jedynie na ramie nośnej, na którą składa-
ły się wkopane pionowo w ziemię 2 pale – sochy, na 
których było osadzone poziome ślemię, stanowiące 
rodzaj kalenicy, grzbietu dachu. Daje to możliwość 
wzniesienia prostej konstrukcji typu namiotowego, 
gdzie dach opierał się o ziemię i kalenicę (Tłoczek 
1980: 32; Michalski 2012: 63). Przy krawędzi obiek-
tu, w podłożu nie odkryto też śladów po ewentual-
nych kluczach lub belce, na której były oparte. Zbli-
żoną konstrukcję sochowo-ślemieniową odkryto 
w Wólce Łasieckiej, gm. Bolimów stan. 2, ziemian-
ka 3 (Bender, Barankiewicz 1962: 30), z tą różnicą, 
że wewnątrz domu z Podłężyc zarejestrowano piw-
niczkę i palenisko. 
 Innym wyjątkowym konstrukcyjnie obiektem 
była studnia, odkryta w narożniku obiektu nr 86 - 
rozległego przebarwienia o amorficznym kształcie 
i nieokreślonej funkcji (ryc. 17; 26: 1, 3). Tuż przy 
krawędzi obiektu nr 86 i w jego wnętrzu zarejestro-
wano kilka dużych kamieni eratycznych. Problema-
tyczne jest prawidłowe zinterpretowanie tego obiek-
tu. Czy nad studnią znajdowało się zadaszenie opar-
te o kamienne podstawy? Wydaje się to dyskusyjne, 
ponieważ studnia znajdowałaby się w takim przy-
padku przy krawędzi, zadaszenie więc nie chroniło-
by skutecznie np. od deszczu. Być może przebarwie-
nie to powstało w związku z intensywnym użytko-
waniem tego miejsca w trakcie prac w bezpośred-
nim sąsiedztwie studni. Przed eksploracją moż-
na było odnieść wrażenie, że mamy do czynienia 
z obiektem mieszkalnym z paleniskiem w narożni-
ku, bowiem stropowa warstwa studni była zbudo-
wana z piasku zmieszanego z dużą ilością spaleni-
zny. Wspomniana czarna warstwa miała jedynie kil-
kadziesiąt centymetrów miąższości, zaś dno studni 
osiągnięto na poziomie około 330 cm. Prawdopo-
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Tabela. 1. Lista osad z piecami kultury przeworskiej w okolicy Podłężyc

Lp. Stanowisko Wapienniki Inne piece Chronologia

1 Konopnica 6, gm. loco 1 C1 – C2
2 Siemiechów 2, gm. Widawa 6 2 C2 – D
3 Strobin 3 – 3a, gm. Konopnica 3 B2a – C1

Tomasz Włodarski

dobnie studnia miała obudowę zewnętrzną w posta-
ci nie zachowanej konstrukcji drewnianej. Być może 
była również ogrodzona płotem, o czym wspomnia-
no wyżej. Wyjątkowości studni dodaje fakt, że zosta-
ła ona wydrążona w skale, określonej jako zwietrze-
lina wapienna. Ściany obłupane były na tyle dokład-
nie, by nie wystawały z nich ostre krawędzie. 
 Kolejnym interesującym, choć bardzo często 
spotykanym na obszarze kultury przeworskiej ty-
pem obiektów, są piece do wypału wapna. Tylko na 
obszarze Polski środkowej odkryto ich dotychczas 
co najmniej 45 (Skowron 2009: 425). Należy wspo-
mnieć, że piecami wapienniczymi na obszarze kul-
tury przeworskiej zajmował się K.-U. Uschmann 
(2006). Jego praca podsumowuje i analizuje stan ba-
dań nad piecami wapienniczymi w Europie środko-
wej między Wezerą a Wisłą. 
 Na stanowisku 10 w Podłężycach zarejestrowano 
dwa wapienniki. Analogiczne piece znane są między 
innymi z nadwarciańskich stanowisk, takich jak Ko-
nopnica, gm. loco, stan. 6, 1 piec (Tyszler 2008: 243), 
Siemiechów, gm. Widawa, stan. 2, 6 pieców (Jaż-
dżewska 2000: tabl. IV: 1-2) czy ze Strobina, gm. Ko-
nopnica, stan. 3-3a (Abramek 1985: 41). Piece tego 
typu odkryto również w trakcie równolegle prowa-
dzonych badaniach na stanowisku 8 w Podłężycach, 
położonym około 1000 m na zachód od naszej osady1.
 Charakteryzując konstrukcję pieców na naszym 
stanowisku wesprzemy się podziałem zapropono-
wanym przez A. Michałowskiego i A. Sobuckiego 
(2011: 273-310). Pierwszy to piec o konstrukcji za-
głębionej w ziemię, ściankach i dnie ciasno wyłożo-
nych kamieniami, bez dodatkowego umacniania gli-
ną przestrzeni między kamieniami. Głębokość ko-
mory od poziomu gruntu wynosi około 60 cm. Dno 
również było ciasno wyłożone kamieniami eratycz-
nymi (ryc. 18; 25: 1). 

1  Informacja ustna od prowadzących badania Andrzeja i Anny 
Retkowskich. 

 Drugi piec to wapiennik nawiązujący do typu 
o konstrukcji zagłębionej w ziemię i dnie wylepio-
nym gliną. W naszym przypadku nie było koniecz-
ności wylepiania dna gliną, bowiem piec został wko-
pany w skalne podłoże, nie wymagające utwardza-
nia, na głębokość około 50 cm od poziomu grun-
tu. Kształt komory wypałowej był zbliżony do trape-
zu, dno płaskie. Ściany ciasno wyłożono kamienia-
mi bez umacniania ich gliną (ryc. 19; 25: 3). 
 W przypadku pieców z Podłężyc surowiec do 
wypału pozyskiwano prawdopodobnie na miejscu. 
Omawiana osada była posadowiona pomiędzy dwie-
ma wychodniami zwietrzeliny wapiennej, która nie-
jako ograniczała stanowisko od wschodu i zachodu. 
Materiał ten zawiera duży udział frakcji ilastych. 
 Drugi wapiennik był prawdopodobnie zadaszo-
ny ośmiokątną konstrukcją o kształcie zbliżonym do 
okręgu i powierzchni liczącej około 22 m². Doły po-
słupowe nie były głębokie, co sugeruje, że ewentual-
ny dach był lekki, wykonany być może ze słomy albo 
z trzciny (ryc. 19). Prawdopodobnie też nie było ścian. 
Być może zastosowano tu formę niskiego plecionko-
wego wiatrochronu, tak by zapewnić właściwą wen-
tylację i jednocześnie zabezpieczyć piec od nagłych 
porywów wiatru, które mogły spowodować wychło-
dzenie lub przegrzanie wsadu (Michałowski, Sobuc-
ki 2011: 297). Konstrukcja taka mogła być również za-
bezpieczona ścianami z gliny, wypełniającymi prze-
strzeń między słupami. Glina jest odporna na wyso-
ką temperaturę występującą w trakcie wypału, jed-
nak nie zarejestrowano ani jednego fragmentu pole-
py, który mógłby potwierdzić taką koncepcję. 
 Nie można wykluczyć, że tak w naszym przypad-
ku, jak i na innych stanowiskach konstrukcja taka 
nie była zadaszana, a spełniała jedynie zadanie osło-
ny przed wiatrem. Ochrona przed opadami desz-
czu w trakcie wypału nie była konieczna, ponieważ 
wystarczającą ochronę zapewniała gliniana kopuła. 
Spływająca po niej woda rozpuszczała glinę, ta jed-
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nak twardniała w trakcie wypału pod wpływem od-
działywania bardzo wysokiej temperatury z wnę-
trza pieca, co z kolei sprawiało, że kopuła stawała się 
wysoce wodoodporna (Adam 2005: 68; Michałow-
ski, Sobucki 2011: 299). Dodatkowo w trakcie eks-
perymentu przeprowadzonego w miejscowości Ka-
mień, gm. Kleszczów zauważono, że temperatura na 
zewnątrz pieca była tak duża, że krople deszczu nie 
dolatywały do kopuły (Wójcik 2008: 498). Obudo-
wanie pieca wapienniczego całkowicie zamknięty-
mi pomieszczeniami, bez zapewnienia odpowiedniej 
wentylacji wydaje się niezasadne. Duża ilość dymu 
o wysokiej temperaturze, zapewne niewiele niższej 
od temperatury wewnątrz paleniska i jego szkodli-
wość dla organizmu uniemożliwiłoby ludziom prze-
bywanie w trakcie wypału w zamkniętym pomiesz-
czeniu, w którym znajdowałby się piec. Tym bardziej, 
że otwór przez który wkładano i wyjmowano suro-
wiec służył prawdopodobnie jednocześnie jako ko-
min (Wójcik 2008: 497). Proces wypału trwa oko-
ło 16-18 godzin i odbywa się w temperaturze około 
1300-1450 stopni Celsjusza, a na ostygnięcie pieca po-
trzeba około 5-6 dni (Wójcik 2008: 496-497), istnieje 
więc konieczność stałego przebywania w pobliżu pie-
ca celem doglądania procesu wypału, co w tak szko-
dliwych warunkach, w zamkniętym pomieszczeniu 
wydaje się niemożliwe (Wójcik 2008: 493-499; Mi-
chałowski, Sobucki 2011: 297). Również wysokie za-
grożenie pożarowe uniemożliwiałoby w takiej sytu-
acji użytkowanie pieca – rozgrzany doprowadziłoby 
zapewne do samozapłonu drewnianych ścian. Wyso-
ka temperatura i groźba pożaru spowodowała praw-
dopodobnie, że piece były oddalone od zabudowań, 
w naszym przypadku o około 65 metrów. Przy zało-
żeniu, że pieców używano wielokrotnie, dłużej niż je-
den sezon, konstrukcje, pod którymi się znajdowały, 
służyć mogły do zabezpieczenia kopuły pieca w okre-
sie zimowym (Wójcik 2008: 499). Biorąc pod uwagę 
opisaną wyżej technologię wypału wapna oraz warun-
ki, w jakich jest przeprowadzana, należy się zastano-
wić, czy w tym przypadku wykonano konstrukcję, któ-
rej zadaniem było jedynie osłonięcie pieca niezadaszo-
nym wiatrochronem. Zabezpieczenie to miało na celu 
uniknięcie nagłych podmuchów wiatru. Oczywiście, 
koncepcja ta może być błędna: konstrukcja ponad pie-
cem 2 mogła być zadaszoną wiatą, ściany mogły być 
wykonane np. z gliny odpornej na wysokie temperatu-
ry, a do dziś nie przetrwał żaden ich ślad. 

 Na obszarze ziem polskich występowanie tego 
rodzaju zespołów (piec + konstrukcja słupowa) nie 
jest powszechne. W centralnej Polsce, poza naszy-
mi, znanych jest łącznie 45 pieców do produkcji 
wapna (Skowron 2009: 425), nie licząc dwóch pie-
ców z Wólki Łasieckiej, gm. Bolimów, stan. 2, któ-
rych interpretacja jest dyskusyjna (Skowron 2009: 
425). Jedynie nad dwoma zarejestrowano możli-
we konstrukcje zadaszające. Pierwszy piec posado-
wiony był w obrębie konstrukcji słupowej na osa-
dzie w Wierzbowej, gm. Wartkowice, stan. 1. Była 
to budowla o wymiarach około 700 × 1350 cm, po-
wierzchni ponad 90 m2, wzniesiona na planie pro-
stokąta (Skowron 2009: 425). Sam piec miał śred-
nicę ponad 300 cm i zbudowany był na planie koła. 
Umieszczono go bliżej jednej ze ścian szczytowych 
(Skowron 2009: 435, tabl. V). Również w Siemiecho-
wie, gm. Widawa, stan. 2, zarejestrowano piec o wy-
miarach 280 × 220 cm znajdujący się we wnętrzu bu-
dowli słupowe, o powierzchni około 16 m2 złożonej 
z 6 słupów, ustawionych po 3 na każdym dłuższym 
boku pieca (Jażdżewska 2000, ryc. 8). Poza wymie-
nionymi konstrukcje słupowe zanotowano między 
innymi na stanowisku w Daniszewie, gm. Koście-
lec, stan. 21 (Żychliński 2006: 37, ryc. 22), Dzierznicy 
(Michałowski, Sobucki 2011: 296, 305), Jankowie Dol-
nym, gm. Gniezno, stan. 21. (Michałowski, Sobucki 
2011: 296, 305), Kołozębiu gm. Sochocin (Pyrgała 
1972: 237), Lubochni, gm. loco (Michałowski, Sobuc-
ki 2011: 296, 305), Słopanowie (Przewoźna 1955: 77). 
Wapienniki w obrębie konstrukcji słupowych znane 
są również na innych obszarach środkowo-europej-
skiego Barbaricum, choćby z wschodniej Branden-
burgii, na przykład w Herzsprung (Uckermark), Brie-
snig (Spree-Neiβe) i Lietzen (Märkisch-Oderland; 
Schuster 2004: 97-209, ryc. 89, 90, 92). 
 J. Schuster podzielił konstrukcje, które jego zda-
niem wznoszono w związku z użytkowaniem pie-
ców wapienniczych (Schuster 2000: 107). Wyróżnił 
cztery typy:

1. Lubieszewo – proste wiaty lub oparte budynki 
oparte na małej liczbie śladów po słupach. 

2. Klein Köris – duże budynki ze skomplikowaną 
konstrukcją ścian.

3. Herzsprung – budynki okrągłe z połączonym 
z nimi prostokątnym założeniem

4. Leuben – z zadaszoną wraz z piecem jamą 
przypiecową wypełniającą całość budynku. 
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 O próbach rekonstrukcji procesu produkcji i bu-
dowy pieców czytamy między innymi u J. Pyrga-
ły (1971: 360-365), M. Jażdżewskiej (2000: 143-149), 
L. Tyszler (2008: 243-252). Produkcję wapna opisa-
no również szeroko przy okazji rekonstrukcji bu-
dowy pieców wapienniczych i technologii wypa-
łu wapna w miejscowości Kamień, gm. Kleszczów 
stan. 2 (Wójcik 2008: 493-505). W trakcie prac wy-
kopaliskowych zbudowano 3 wapienniki, a proces 
produkcyjny konsultowano z pracownikami na-
ukowymi Akademii Górniczo- Hutniczej w Krako-
wie oraz z właścicielem czynnego pieca wapienni-
czego. W trakcie doświadczenia udało się ustalić, że 
piec składał się z zagłębionej w ziemię komory wy-
łożonej kamieniami oraz przykrycia zbudowanego 
z bali i grubej warstwy gliny. W kopule znajdował 
się otwór, którym dostarczano paliwo i surowiec. 
Otwór ten służył również jako komin. Prawdopo-
dobnie w piecu znajdowało się jeszcze kilka mniej-
szych otworów, których otwieranie bądź zamykanie 
pozwalało na regulację temperatury wewnątrz. Pro-
ces wypału trwał około 16-18 godzin, stygnięcie pie-
ca około 5-6 dni. Po tym czasie, po usunięciu surow-
ca, sprzątnięciu pieca i drobnych naprawach, można 
było przystąpić do kolejnego wypału. 
 Wapno wykorzystywano na wiele sposobów. Uży-
wano go w budownictwie, o czym świadczą ślady 
wapna w postaci pobiałki ściennej oraz masy tyn-
karskiej, wykonywanej poprzez zmieszanie wapna 
z iłem i drobnym żwirem. Ślady tynków zarejestro-
wano na osadzie w Antoniewie, gm. Wiskitki, stan. 2 
(Skowron 2002: 80) i Rawie Mazowieckiej gm. loco, 
stan. 3 (Skowron 2009: 424-425). Wapnem bielono 
również ściany (Pyrgała 1971: 364), praktykę tę po-
twierdzono również na ułamkach polepy z budynku 1 
na omawianym stanowisku. W Antoniewie znalezio-
no też naczynie o powierzchni malowanej wapnem 
(Skowron 2002: 80). W Podłężycach na wewnętrz-
nych ściankach kilku ułamków naczyń zauważono 
cienką warstwę wapna. Nie wydaje się, by podobnie 
jak w Antoniewie były to ślady zdobienia. Raczej są 
to pozostałości roztworu wapna przygotowywanego 
do dalszego wykorzystania. Wapno było stosowane w 
także garbarstwie, prawdopodobnie jako środek od-
każający (Pyrgała 1971: 364-365). Wykorzystywano je 
również jako nawóz na glebach kwaśnych. Opisał to 
Marek Terencjusz Warron w De re rustica (Varro, I,7). 
Tremeliusz Skrofa podaje:

In Gallia transalpina intus, ad Rhenum cum 
exercitum ducerem, aliquot regiones accessi, 
ubi nec vitis nec olea nec poma nascerentur, ubi 
agros stercorarent candida fossicia creta [...]
Kiedy prowadziłem wojsko w stronę Renu zna-
lazłem się w kilku okolicach w głębi Galii Zaal-
pejskiej, gdzie nie rosła ani winna latorośl, ani 
oliwka, ani drzewa owocowe, gdzie pola nawo-
żono białą, kopalną gliną [...]

tłum. I. Mikołajczyk (Warron 1991).
 Być może wapno wykorzystywano także w pro-
cesie wytopu żelaza (Pyrgała 1971: 365; Woyda 2002: 
126). Fosfor powszechnie występujący w rudach 
darniowych na Niżu Europejskim utrudnia wytop 
żelaza. Wapno dodane do wsadu wchodzi w reakcję 
z fosforem i tworzy wraz z nim czterofosforan wap-
nia, który jest wyodrębniany wraz z żużlem (Hensel 
1986: 63). 
 Na stanowisku w Podłężycach odkryto również 
piec, którego funkcję trudno jednoznacznie określić 
(nr 3). Nie jest to sytuacja odosobniona. Na stanowi-
skach kultury przeworskiej zarejestrowano bardzo 
dużą ilość podobnych obiektów, a przesłanki mó-
wiące o ich funkcji są bardzo słabe lub co najmniej 
wieloznaczne (Skowron 2009: 426). Z sytuacją taką 
mamy do czynienia choćby w oddalonym od Podłę-
życ o około 18 km w linii prostej Siemiechowie, gm. 
Widawa stan. 2 (Jażdżewska 2001: 256-257). Budo-
wa pieców z Siemiechowa różniła się jednak znacz-
nie od naszego. Na planie płaskim miały one zarys 
owalny bądź okrągły. Średnice ich wahały się od 30 
cm do 60 cm, a zachowana głębokość jam wynosiła 
od 30 do 90 cm. We wszystkich przypadkach znale-
ziono resztki kopułek glinianych. Miały one kształt 
lekko walcowaty i na powierzchni przypominały 
niewielkie kominy (Jażdżewska 2001: 256). W wy-
pełniskach obu pieców znaleziono ułamki naczyń 
ręcznie lepionych. Autorka badań nie precyzuje jed-
noznacznie funkcji pieców, nie wykluczając wyko-
rzystywania ich do wypału naczyń w niewielkim za-
kresie (Jażdżewska 2001: 256). Na wielu osadach ob-
serwujemy obiekty zachowane jedynie w części spą-
gowej, co może spowodować, że obiekt taki zostanie 
zaklasyfikowany np. jako palenisko. 
 Nasz piec (nr 3) różnił się znacznie od wyżej wy-
mienionych wymiarami i konstrukcją. Kształtem 
zbliżony był do wydłużonego owalu, w jego pół-
nocnej części zarejestrowano warstwę piasku glinia-
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stego i kamieni ułożonych na planie zbliżonym do 
okręgu. Zagłębiony był w grunt do około 60 cm. Po-
niżej kamieni, bliżej spągu zarejestrowano kilkana-
ście kości zwierzęcych, stąd przypuszczenie, że piec 
ten mógł służył do obróbki żywności, mógł też być 
piecem wielofunkcyjnym.
 
4. Chronologia osady
 Chronologia omawianego stanowiska zosta-
ła oparta jedynie na analizie porównawczej ręcz-
nie lepionej ceramiki naczyniowej w oparciu o ze-
społy z osad i cmentarzysk głównie z ziemi łódzkiej 
i Wielkopolski. Seria ceramiki z Podłężyc wykazu-
je jednolite cechy kulturowe. Osadę datować może-
my zasadniczo na odcinek B2-C1 okresu wpływów 
rzymskich. 
 Formy takie jak np. kubki czy czerpaki z uwagi 
na swoją funkcjonalność zachowują raczej jednoli-
tą formę i występują w całym okresie rzymskim. Na-
tomiast formy dwustożkowe oraz wazowate pojawia-
ją się w fazie B2 i rozwijają dalej w późnym okresie 
rzymskim. Granicą chronologiczną trwania osady 
wydaje się być początek młodszego okresu rzymskie-
go, nie zarejestrowano bowiem ceramiki toczonej na 
kole. Pojawia się ona na obszarze kultury przewor-
skiej w fazie B2/C1 (Siciński 1995: 200, 203; Skow-
ron 1985: 183), a upowszechnia dopiero w fazie C1b 
i trwa po schyłek okresu wędrówek ludów (Frąsiak, 
Gwóźdź, Siciński 2000: 81). Prawdopodobnie więc 
osada w Podłężycach, stan. 10 jest jednofazowa, a jej 
chronologia zawiera się w przedziale od fazy B2b do 
C1a, obejmuje więc okres około 40-50 lat. 

5. Wnioski i podsumowanie
 Osada w Podłężycach w swojej odsłoniętej i prze-
badanej części składała się z 3 budynków oddalo-
nych od siebie o kilka – kilkanaście metrów. Trud-
no oszacować całkowitą wielkość osady. Obszar sta-
nowiska prawdopodobnie rozciąga się dalej w kie-
runku północno-zachodnim i być może południo-
wo-wschodnim (plan 1). Wielkość domów sugeruje, 
że były to konstrukcje jednoizbowe, o charakterze 
gospodarczym, a w przypadku budynków nr 1 i nr 2 

– prawdopodobnie pracownianym. Usytuowanie bu-
dynków i studni sugeruje istnienie niewielkiego pla-
cu we wschodniej części osady (ryc. 2). Zarówno do-
mniemane przeznaczenie budynków, jak i obecność 
pieców wapienniczych w tym miejscu sugeruje, że 

mogła to być gospodarcza, produkcyjna część osa-
dy. Z kolei wielość dołków posłupowych w zachod-
niej części przebadanego obszaru osady może ozna-
czać istnienie tam naziemnego budownictwa miesz-
kalnego. Niestety, na podstawie uzyskanych śladów 
nie udało się wyodrębnić żadnego domu.
 Badania dostarczyły interesujących materia-
łów związanych z osadnictwem w dorzeczu War-
ty w okresie wpływów rzymskich. Osada funkcjo-
nowała w okresie od B2b do C1. Zebrany materiał 
nie daje podstaw do wyciągania zbyt daleko idą-
cych wniosków odnośnie zajęć tutejszej ludności 
tej niewielkiej osady. Z całą pewnością zajmowa-
no się produkcją wapna i jego późniejszym wyko-
rzystaniem, być może w rolnictwie czy metalurgii. 
Całość ceramiki to formy ręcznie lepione, wykony-
wane prawdopodobnie na miejscu. Glinę zastoso-
wano również do wzniesienia ścian jednego z bu-
dynków mieszkalnych oraz do budowy kopuł pie-
ców. Zapewne hodowano również zwierzęta domo-
we. Świadectwem tego są nieliczne kości znalezio-
ny w wypełniskach kilku obiektów, w tym na dnie 
jednego z pieców. Budynki oraz konstrukcja wokół 
pieca wykonane były z drewna, można więc wnio-
skować, że obróbka drewna stała na wysokim pozio-
mie. Położenie osiedla na skraju doliny Warty bę-
dącej ważnym szlakiem handlowym może sugero-
wać istnienie kontaktów mieszkańców naszej osa-
dy z innymi społecznościami, choć brak na to ma-
terialnych dowodów. O dalekosiężnych kontaktach 
ludności kultury przeworskiej świadczą znalezi-
ska z innych nadwarciańskich osad, wśród nich ter-
ra sigillata z Konopnicy, gm. loco stan. 7 (Abramek 
1982a: 17-3l; 1988: 77-134), Charłupi Małej, gm. Sie-
radz, stan. 2 (Kurowicz 1997: 65; Kurowicz, Olędz-
ki 2002: 46), Spicymierza, gm. Uniejów (Kietlińska, 
Dąbrowska 1973), importowany kamyk do gry wy-
konany z czarnego szkliwa z Dąbrowy, brązowa mo-
neta rzymska z Burzenina, gm. loco, srebrna i zło-
ta moneta z Grabówka, gm. Burzenin (Łaszczew-
ska, Ząbkiewicz-Koszańska 1962: 38, 66, 67), sze-
reg importów z Łęgu Piekarskiego, gm. Dobra (Le-
ciejewicz 1957: 102-112), hełm rzymski z Siemiecho-
wa (Jażdżewska 1983). Kontakty i wymiana handlo-
wa były również jedną z przyczyn bogacenia się spo-
łeczeństw i wytworzenia się w związku z tym elit, cze-
go widocznym śladem są kurhany i tzw. groby ksią-
żęce. Najbliższe znajdowały się w miejscowości Choj-
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ne, gm. loco (Łaszczewska, Ząbkiewicz-Koszańska 
1962: 36-37; Ząbkiewicz-Koszańska 1972: 218-221), w 
Podłężycach, gm. Sieradz na stan. 2 (AZP 70-45/28) i 
Łęgu Piekarskim, gm. Dobra (Leciejewicz 1957). 
 Osadnictwo kultury przeworskiej powiatu sie-
radzkiego, w dolinie Warty i jej bezpośrednim są-
siedztwie należy do dość dobrze poznanych. W bez-
pośrednim sąsiedztwie naszego stanowiska znajduje 
się 9 stanowisk. Są to osady, cmentarzyska, punkty 
osadnicze i kurhan kultury przeworskiej. Pojedyn-
czych odkryć dokonano już przed II wojną świato-
wą w Księżych Młynach, gm. Pęczniew (Przybyło-
wiczowa 1930: 301-310). Wiele informacji o odkry-
ciach zebrał M. Urbański (1994; 1996). W Podłęży-
cach, gm. Sieradz badania archeologiczne prowadził 
E. Stawiski (1873: 132-134). Po wojnie prowadzono 
szereg prac, których wyniki publikowano w posta-
ci sprawozdań i opracowań. Przykładem niech będą 
wykopaliska z Charłupi Małej, gm. Sieradz (Kuro-
wicz 1997; Kurowicz, Olędzki 2002), Chojnem, gm. 
loco (Łaszczewska 1962; Ząbkiewicz-Koszańska 
1972), Konopnicy, gm. loco (Abramek 1976; 1977; 
1987; 1989; 1990; Łuczak, Grabowska 1990; Tyszler 
1997), Księżych Młynów, gm. Pęczniew (Przybyło-
wiczowa 1930; Dąbrowska 1976), Łęgu Piekarskiego, 
gm. Dobra (Leciejewicz 1957), Niechmirowa – Ma-
łej Wsi, gm. Burzenin (Urbański 1985; 2004; Kufel-
Dzierzgowska 1984; 1985; 1986; Kufel-Dzierzgow-
ska, Urbański 1986; 1988), Przywozu, gm. Wierz-
chlas (Jadaczykowa 1971; 1973; 1976; Wiklak 1966), 
Siemiechowa, gm. Widawa (Jażdżewska 1980; 1983; 
1985; 1987; 1997; 2000; 2001), Strobina, gm. Konop-
nica (Abramek 1982; 1982b; 1985b; 1986). Publiko-
wano także prace podsumowujące dotychczasową 
wiedzę (Abramek 1985; 1985a; 1987a; 1994). 
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A settlement site from the Roman Period 
at Podłężyce, site 10, Łódź Province

Summary

This study presents settlement excavation findings from the 
Roman period in Podłężyce, site 10, Sieradz Commune, which 
were conducted from 10 July to 30 September 2012. Field re-
search preceded construction of the S8 express motorway, Wal-
ichnowy – Łódź section. 
 The above site was situated on a slope falling somewhat to-
wards the west, about 1,200 metres from the present stream 
channel of the River Warta on its right bank. Field research saw 
an area (of 142.95 a/17,096.82 sq. yds.) investigated, where 259 
archaeological features were recorded. Artefacts were found 
in the form of two grinding stones and 912 potsherds, out of 
which 663 could be referred to the Roman period. Among fea-
tures there were recorded three dwelling constructions, hearth, 
small cellar, well, two limestone ovens (one with roofing), oven 
of undetermined function, postholes and several pits.
 On the basis of discovered relics the settlement chronology 
can be determined in the period of Phase B2b to C1a.

193



Ryc. 1. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Lokalizacja stanowiska. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 2a. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Rozmieszczenie obiektów – część wschodnia Oprac. T. Włodarski



Ryc. 2b. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Rozmieszczenie obiektów – część środkowa. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 2c. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Rozmieszczenie obiektów – część zachodnia. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 3. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Wybór zabytków z obiektu 77. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 4. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Wybór zabytków z obiektu 77. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 5. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Wybór zabytków z obiektu 77. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 6. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Wybór zabytków z obiektu 77. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 7. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Wybór zabytków z obiektu 85. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 8. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Wybór zabytków z obiektu 142. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 9. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Wybór zabytków z obiektów 42, 58, 93, 228, 135, 136, 231. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 10. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Wybór zabytków z obiektów 259 i z warstwy. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 11. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Wybór zabytków z obiektów 268, 269 i 270 oraz legenda do planów obiektów. Oprac. T. Włodarski



Ryc. 12. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Plany i profile obiektów 77, 89 – 93, 95 – 97 (budynek nr 1). Oprac. T. Włodarski
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Ryc. 14. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Plany i profile obiektów 231, 235, 268 – 275 (budynek nr 2). Oprac. T. Włodarski



Ryc. 15. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Podrys obiektu 231 (budynek 2). Oprac. T. Włodarski
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Ryc. 17. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Plany i profile obiektów 85 i 86. Oprac. T. Włodarski
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Ryc. 19. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Plany i profile obiektów 258 i 260 – 267 (piec nr 2). Oprac. T. Włodarski
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Ryc. 21. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Rekonstrukcja obiektu 77 (budynek 1). Oprac. T. Włodarski



Ryc. 22. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Rekonstrukcja obiektu 231 (budynek 2). Oprac. T. Włodarski



Ryc. 23. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Rekonstrukcja wiaty nad piecem 2. Oprac. T. Włodarski
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Ryc. 27. Podłężyce stan. 10, woj. łódzkie. Profile obiektów z naczyniami in situ: 1 – obiekt 268; 
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Multidyscyplinarne badania proweniencji wczesnośredniowiecznego bursztynu 
z grodzisk w Santoku i Miliczu

1. Introduction
 Research into cultural phenomena and associat-
ed processes that occurred in the Early Middle Ages 
on Polish soil has typically been grounded on histo-
riography and results of archaeological excavations. 
Analyses typical of science and geology, including 
archaeometry, have infrequently been employed on 
a greater scale in order to explore trade links and 
interregional interactions. Notwithstanding the re-
cent increase in their popularity among the Polish 
scholars of the Middle Ages and the ensuing grad-
ual change of this trend (Kosmowska-Ceranowicz 
2012; Lisowska 2013; Łydżba-Kopczyńska et al. 2011; 
Łydżba-Kopczyńska et al. 2012; Sachanbiński et al. 

2008; Szydłowski 2011), the number of multidisci-
plinary studies which not only result in the publi-
cation of standards for the raw materials, but also 
the cultural interpretation of examined phenomena 
based on geochemical and geophysical analyses is 
still insufficient.
 The purpose of the analyses was to identify the 
deposits of raw material used for the production of 
amber artefacts excavated at the sites of Santok and 
Milicz. This issue boils down to several research is-
sues. The origin of raw amber and the location of 
its deposits, as well as the concomitant import of 
the raw material were overriding questions to be ad-
dressed. The provenance of finished amber artefacts 

Ewa Lisowska, Kinga Zamelska-Monczak, Justyna Kolenda, 
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Multidisciplinary approach to the provenance investigations of 
early medieval amber finds discovered in Santok and Milicz

 The purpose of this work was to presents the first multidisciplinary provenance study of archaeological amber objects dated to 
the period of the Middle Ages in Poland. Performed investigations employed the gemmological analysis combined with the Raman 
spectroscopy analysis. In order to determine the provenance of raw material two possible amber sources were taken under the con-
sideration: the Baltic succinite and the fossil amber from the Czech deposits. Comprehensive study performed for 21 artefacts exca-
vated at the Santok and Milicz sites have pointed to the deposits at the coast of the Baltic Sea as the source of raw amber. The obta-
ined results verified the existence of the trade routes between the Baltic zone and the discovered centres like Milicz located in the 
northern Lower Silesia (Poland) in the Middle Ages. 
Keywords: early Middle Ages trade routes, gemmological analysis, Raman spectroscopy, amber medieval jewellery, provenance studies

 Celem pracy jest zaprezentowanie wyników studiów proweniencji dla wyrobów bursztynowych z okresu wczesnego średnio-
wiecza na obszarze ziem polskich. Przedstawione badania łączą ze sobą metody właściwe analizie gemmologicznej oraz spektrosko-
pii ramanowskiej. W Europie oprócz bałtyckich żłóż sukcynitu, występuje kilka innych potencjalnych miejsc, które mogły być zna-
ne w średniowieczu. W związku z podjęciem studiów na obszarze Polski zachodniej, przy studiach proweniencji wzięto pod uwagę 
wzorce opracowane dla złóż sukcynitu oraz bursztynu kopalnego z obszaru Moraw. Badaniami objęto 21 przedmiotów bursztyno-
wych ze stanowisk w Santoku i Miliczu. Wszystkie przebadane wyroby wskazały na bałtyckie pochodzenie bursztynu, w tym rów-
nież półwytwory z pracowni bursztyniarskiej w Santoku. Podjęte badania potwierdzają silne więzi handlowe między Polską central-
ną i zachodnią, a Pomorzem we wczesnym średniowieczu. 
Słowa kluczowe: wczesnośredniowieczne szlaki handlowe, badania gemmologiczne, spektroskopia Ramana, wczesnośredniowiecz-
na biżuteria bursztynowa, studia proweniencji
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unearthed at the sites or, alternatively, their local 
production from imported raw amber needed to be 
considered as well. In order to localise the deposits 
of the excavated amber, amber artefacts were exam-
ined by Raman spectroscopy. Due to artefacts’ aes-
thethic values only non-destructive methods were 
taken under consideration. Here, particularly inter-
esting results of measurements of the Iron Age am-
ber finds from Domasław (south-western Poland) 
by Raman spectroscopy, which revealed the Mora-
vian, thus non-Baltic, origin of raw amber (Łydżba-
Kopczyńska et al. 2012) provided the inspiration for 
such oriented analyses and gave direct impetus to 
such analyses of amber artefacts from two sites: San-
tok (northern Wielkopolska [Great Poland]) and 
Milicz (northern Lower Silesia), located at different 
distances from the coast of the Baltic Sea, thereby 
making plausible a presumption that amber used at 
the sites could have been procured from different 
deposits. Its important to underline that the out-
crops of Moravian amber (valchovite) are situated 
within dense early medieval settlement network 
there. Trade routes in south-western Poland during 
the early Middle Ages are strongly connected with 
the coastral Baltic zone as well as with southern 
Czech and Moravian zone (Jaworski 2005). That’s 
why these two possible sources were taken into 
consideration as the nearest amber deposits from 
these two studied sites. Possibility of the appear-
ance of Moravian amber could be also considered 
in the light of more than 50 southern imports from 
Moravia in south-western Poland. Apart from the 
well known imports appeared due to the Amber 
Road, in this part of Europe our attention should 
be also focused on the alternative amber sources. 
It is worthy of note that for the first time in Poland 
for the early medieval artefacts made   of amber 
such analyses have been conducted and the results 
and trial to find other sources are presented in this 
paper. The question also is whether Santok and 
Milicz because of their interregional impact have 
any stronger connections with southern part of the 
Western Slavonic zone. 
 Amber artefacts under study were recovered 
from early medieval strongholds located on the bor-
ders of Wielkopolska (fig. 1): Santok, situated in the 
confluence of the Warta and Noteć Rivers (northern 
border region of Wielkopolska) and Milicz, located 

in the Barycz Valley (northern border region of 
Lower Silesia). Both centres are classified as strong-
holds the emergence and development of which are 
believed to have flowed from their very convenient 
locations – places which enjoyed overwhelming 
advantages in terms of transport and trade. A trad-
ing post on the water traffic route, the stronghold at 
Santok has got a history reaching back to the second 
half of the eighth and beginning of the ninth cen-
tury. The location of Santok settlement in a network 
node of waterways, its character and the inventory 
of artifacts, found in the layers dated from the 2nd 
half of VIII century, undoubtedly they prove the 
peculiar function of this object - emporium located 
in the interior zone, but closely connected with the 
contemporary economic zone of the Baltic Sea. It’s 
only from this time, until now recognized, such a 
centre acting in the borderland of Pomerania and 
Greater Poland. It was a stopover point and serv-
ice station for passing boats and sailing ships, but 
above all a place of the trade exchange of goods, es-
pecially luxury: woolen fabrics, antler combs, glass 
and bead made of semiprecious stones, high qual-
ity vessels of the type Feldberg, phyllite whetstones, 
products of the specialized craft workshops, mostly 
coming from regions moved away. The earlier phase 
of the stronghold ceased to exist with the reorgani-
sation of its space and major rebuilding of its fortifi-
cations in the mid-tenth century. Santok was taken 
over by the rulers from the Piast dynasty, as amply 
evidenced by the investments they made therein, to 
become a prominent administrative, military and 
commercial centre in the structures of the Piast 
state. Having benefited from its favourable location 
within the network of traffic routes, the stronghold 
remained the hub of the region throughout the cen-
turies. Reduced to a small fortified settlement lo-
cated in the northern part of the former stronghold 
in the fourteenth century, it was replaced by a brick 
tower in the fifteenth century and ultimately aban-
doned (Zamelska-Monczak 2013).
 The origins of the early medieval settlement in 
Milicz reach back to the end of the 9th century or 
at the beginning of the 10th century, when an open 
settlement was established in the Barycz Valley, 
adjacent to the river crossing – the site of a ford. 
The second half of the tenth century saw signifi-
cant changes in the structure of the settlement, that 
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is to say an erection of a stronghold south of the 
existing settlement site, now transformed into an 
unfortified suburbium. Subsequent transforma-
tions in the mid-twelfth century resulted in set-
ting up a cemetery (Kolenda 2008). Extant written 
sources bear witness to the fact that significant 
changes in the legal and ownership relations tran-
spired in the Milicz castellany in the first half of 
the thirteenth century, manifested in the duality of 
power, namely the functioning of the church and 
the ducal castellan (Paroń 2008).

2. Material and methods
2.1. Specimens
 Excavations in Santok and Milicz produced 24 
amber artefacts in total (21 and 3 respectively), cat-
egorised into three groups by the degree of their 
processing (fig. 2, fig. 3): 

A – raw amber – natural, untreated amber nug-
gets (three specimens); 

B – semi-finished products, i.e., pieces of amber 
which show traces of pre-treatment (four speci-
mens); 

Fig. 1. Sites in Milicz and Santok and other early medieval amber finds in south-west Poland. Drawing by E. Lisowska

225



Ewa Lisowska, Kinga Zamelska-Monczak, Justyna Kolenda, Piotr Gunia, Barbara Łydżba-Kopczyńska

C – finished products, including beads of various 
forms, rings and fragments thereof, pendants 
and large beads, customarily referred to as 
spindle whorls (16 specimens). 

 The stronghold at Santok yielded all three cat-
egories of amber artefacts. In contrast, only frag-
ments of finished products were recovered from the 
stronghold at Milicz.

2.2. A – raw amber
 Fragments of raw, untreated amber nuggets (ta-
ble 1) are typically small, measuring up to 1cm in 
length, with the exception of a large, almost 4-cm-
long specimen (Santok inv. 891/60). This type of ma-
terial was likely used for making pendants, all the 
more so as it was possible to obtain the desired form 
at the minimum cost of treatment.

2.3. B – semi-finished products
 In the group of semi-finished products (table 1) 
most numerous are pieces of amber with evident trac-
es of pre-treatment at the edges (Santok inv. 1004/60 
and 988/60). Unequivocal categorisation of two arte-
facts from this group is problematic: they can either 
serve as an example of poorly finished items or repre-
sent unfinished products. The first is a pendant with 
a bilaterally drilled hole, with patches of polished sur-
face. Whilst similar artefacts are interpreted as semi-
finished products (Gerds 2001; Ulbricht 1990), we 
cannot nevertheless exclude the possibility that these 
pendants were also worn in such an unfinished form. 
The other artefact hard to categorise is a circular plate, 
the purpose of which is open to interpretation – the 
plate might have been a decorative element of an out-
fit, sewn onto fabric using small clips for clothes, an 
element of a framed necklace or a semi-finished ele-
ment of a necklace to be hung. Analogous artefacts 
have been excavated at archaeological sites, e.g., in 
Kołobrzeg (Rębkowski 1999). Importantly, no traces 
that would attest to such a use have been observed 
at the artefact in question. It is also possible that 
this ‘amber disc’ could have been used as a draught. 
Draughts are known for example from Gdańsk, al-
beit principally from the period of the Late Middle 
Ages (Choińska-Bochdan 2003, cf. also Beck, Bouzek, 
Dreslerová 1993). 
 Circular amber plates without a hole for hanging 
have also been found in female graves at cemeteries 

of the Balts and are believed to have been ornaments 
either sewn directly to the headgear or woven into 
hair, having been attached with pins (Vaitkunskienė, 
1992). Interpretations of amber plates as objects of 
symbolic meaning, equated mainly with the solar 
cult (a translucent, warm, goldish-yellow structure 
of amber might have been of significance in this con-
text) or its apotropaic function should assuredly be 
taken into consideration as well (Świerzowska 2003, 
Vaitkunskienė 1992). Similar amber plates tend to 
be interpreted as semi-finished flat beads (Ulbricht 
1990). Numerous traces of working with a file and 
knife observed on the surface of the studied circular 
plate indicate a rather crude and unfinished charac-
ter of the artefact.

2.4. C – finished products
 Finished amber products from Santok and Milicz 
include first of all neck ornaments, i.e., faceted and 
spherical beads and a pendant, plus three rings.

2.4.1. Beads
 The majority of beads represent a similar type of 
polyhedral specimens with regularly polished an-
gular facets (Santok inv. 860/60; 2262/63; 902/60; 
932/60; 850/60; 66/09; 74/09), which corresponds 
to morphometrically comparable amber beads 
distinguished in Hedeby, grouped under the head-
ing A 34 (Ulbricht 1990) and analogously finished 
gemstones beads, type S0123, S0124 according to the 
classification of J. Callmer (Callmer 1977). Besides 
items decorated with facets, one bead in this group 
is spherical (Milicz inv. 501/2005). Particularly in-
teresting is a bead (Santok inv. 879/60), which, hav-
ing been damaged, was transformed into an orna-
ment fastened to clothing presumably using a strap 
or a thread. Originally spherical with irregularly 
spaced semi-circular facets (no equivalent in the ex-
isting classifications is known), separated from each 
other by rounded edges, the bead, once broken, had 
a small groove made in its central part, on the out-
er walls,   running all-around along its height, joint 
with the openings of the broken hole, which utterly 
changed its original form at one side. Such a meth-
od of re-working a broken bead demonstrates a con-
scious and ingenious use of valuable raw material 
for the production of an ornament dissimilar from 
the original one.
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Fig. 2. Early medieval amber artefacts: a – Milicz, bead; b-d – Santok, fragments of rings; e – Milicz, fragment of a bead; f-l – Santok, beads 
and fragments thereof; o-p – pendants; q – disc; r-v – raw material and semi-finished products. Photo by E. Lisowska
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 A fragment of a large bead morphometrically 
resembling a spindle whorl is also worthy of note. 
These products are interpreted as decorative spindle 
whorls (similar specimens were discovered, among 
others, at the site of Wolin 4 [Wojtasik 1957] and in 
Hedeby, [Ulbricht 1990]) or large beads. They could 
have been possibly used as hair grips for braids, as 
evidenced by a grave find from Pomerania (Rajew-
ski 1938). Nevertheless, “spindle whorl shape-like 
beads” of this type tend to be typically interpreted 
as beads which were hung around the neck (Bu-
kowska-Gedigowa 1984; Gerds 2001), the so called 
discoid flattened beads (Bukowska-Gedigowa 1984).

2.4.2. A pendant
 The Santok site yielded also a small pendant of 
opaque amber, carefully worked at all sides, a rec-

tangle in one section and lenticular in the other. 
Morphometrically, the pendant is similar to group 
B2 from Hedeby (Ulbricht 1990), albeit some of its 
distinctive features render its classification within 
the existing typological divisions impossible. In this 
respect, it may be even close to A31group of beads 
from Hedeby (Ulbricht 1990), though it was used 
for a completely different purpose.

2.4.3. Rings
 In total, three fragments of rings were recovered 
from both sites. Two of them, preserved as small 
pieces made of translucent amber, were excavated 
in Santok (inv. 2119/62, 2244/63). These are small 
unornamented fragments of presumably female 
ornaments – plain rings. The third ring, discov-
ered in Milicz, is one of a few known examples of 

Fig. 3. Amber specimens from Santok and Milicz: a-g – Santok, beads; h – Santok, fragment of a ring; i-j – Santok, pendants; k – disc; 
l – spindle whorl; m – Milicz, ornamented ring; n – Milicz, bead. Drawings by E. Lisowska
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Table 1. List of analized artefacts

NO. INVENTORY 
NUMBER ARTEFACT CHRONOLOGY RAW MATERIAL

TYPE
COLOUR 
GROUP

Raw amber from Santok, group A

1. 2026/62 nugget 2nd half of the 11th c. dark orange, translucent III Y

2. 891/60 nugget 1st half of the 10th c. dark orange, translucent III Y

3. 1263/61 nugget 1st half of the 10th c. artefact lost

Semi-finished amber products from Santok, Group B

1. 988/63 nugget 4th quarter of the 9th c. orange, opaque III Z

2. 704/59 nugget 2nd half of the 10th-1st half of the 11th c. light orange, opaque III Z

3. 642/59 disc 2nd half of the 10th-1st half of the 11th c. light orange, transparent III Y

4. 1004/60 plate 4th quarter of the 9th c. yellow-orange, opaque II Z

5. 2219/63 pendant 2nd half of the 10th-1st half of the 11th c. yellow, opaque I Z

Amber artefacts from Santok, GROUP C

1. 850/60 bead 1st half of the 10th c. light orange, translucent III Y

2. 2262/63 bead 1st half of the 10th c. light orange, opaque III Z

3. 932/60 bead 4th quarter of the 9th c. light yellow, opaque I Z

4. 762/59 bead 1st half of the 13th c. dark orange, translucent III Y

5. 860/60 bead 1st half of the 10th c. light orange, opaque III Z

6. 879/60 bead 1st half of the 10th c. dark orange, translucent III Y

7. 902/60 bead 1st half of the 10th c. light yellow, opaque I Z

8. 74/09 bead the turn of 9th and 10th c. dark orange, opaque III Z

9. 66/09 bead the turn of 9th and 10th c. light orange, opaque III Z

10. 2244/63 ring 1st half of the 10th c. dark orange, translucent III Y

11. 2119/62 ring 1st half of the 13th c. dark orange, translucent III Y

12. 398/59 spindle whorl 2nd half of the 10th -1st half of the 11th c. no data (the artefact is lost)

13. 1749/61 spindle whorl 1st half of the 10th c. polichromatic, opaque V Z

14. 967/60 pendant 4th quarter of the 9th c. dark orange, opaque III Z

Amber and glass artefacts from Milicz, GROUP C

1. 501/2005 bead 2nd half of the 11th c. – 1st half of the12th c. light yellow, transparent - glass I X

2. 172/2004 ring 2nd half of the 12th c. – 1st half of the 13th c. dark red, translucent IV Y

Multidisciplinary approach to the provenance investigations of early medieval amber...

male signet rings (the preserved longest dimension: 
2.7 cm, the inside diameter of the ring: 2.4 cm), or-
namented on the inner side with dual, concentric 
circles, forming a cross-like sign. Empty spaces were 
also filled with this type of motive, yet the surface of 
these circles is white-coloured (it is problematic to 
determine presently whether this colouring was de-
liberate or if the changes of the colour of the surface 
of some circles occurred naturally owing to the con-
ditions of deposition). Signet rings with a variable 
form a gem (round, oval or square) can be divided 
into two basic groups: signet with an unornamented 

and ornamented inner surface. The latter are known 
only from a few sites in Poland. The largest assem-
blage of this type of rings in Lower Silesia was found 
at Ostrówek in Opole (Bukowska-Gedigowa 1984); 
it consists largely of specimens made   of yellow, 
translucent amber, decorated with rows of eyespots 
(motifs of concentric circles), rows of crescents with 
circles in the middle or engraved lines. Two other 
signet rings were unearthed in the area of the sub-
urbium of the Wrocław stronghold (Kaźmierczyk 
et al. 1974 and an unpublished specimen in the col-
lection of Institute of Archaeology and Ethnology, 
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Polish Academy of Sciences, known to the authors 
from experience). As regards the inland areas, exca-
vations in the stronghold of Ujście produced a frag-
ment of such a ring (Leciejewicz 1961). Not only 
have signet rings been registered in the cultural 
layers of settlement sites, they were offered as grave 
goods to the dead too (e.g., the cemetery in Płock-
Podolszyce (Kordala 2006). While we analyse the 
state of research on amber rings with internal or-
nament in today’s Poland, it is remarkable that this 
category of artefacts has not been recorded either in 
Wolin (Wojtasik 1986) or Kołobrzeg (Tabaczyńska 
1959), thus in coastal centres, in which the exist-
ence of amber workshops has been unequivocally 
confirmed, or that merely a relatively small share of 
them has been recovered from the Gdańsk centre 
(Wapińska 1967, 1993; Drozd 2013). A fundamental 
question therefore arises concerning the location of 
workshops which produced signet rings ornament-
ed on the inner surface of a gem and ring. This prob-
lem has already been addressed in the subject litera-
ture in the context of the analysis of specimens from 
Opole-Ostrówek – the author of the study pointed 
to Gdańsk or a centre from Rus’ (Bukowska-Gedi-
gowa 1984) as likely locations. The issue has never-
theless remained unresolved as of yet. The problem 
of the function of geometric motifs located on the 
inner surface of the ring is another issue that needs 
to be analysed in detail, a question unanswerable 
on the basis of the Milicz specimen, which under-
went considerable transformations resulting from 
postdepositional processes. The analysis of signet 
rings from the stronghold at Ostrówek in Opole has 
revealed that these motifs were visible on the outer 
side, and an adequate illumination of the surface 
visually enlarged the whole decorative composi-
tion. In this perspective, this would be a typical or-
namental treatment and the placement of motives 
on the inside would testify to the contemporary 
craftsmen’s excellent knowledge of amber proper-
ties. They could have also fulfilled the function of 
the nowadays generated sparkles or scales, thus ar-
tificially induced fractures designed to enhance the 
charm of amber (Kosmowska-Ceranowicz 2012). 
An alternative view in the subject literature suggests 
a deliberate concealment of the ornament which 
conveyed information about the nature of the so-
lar cult (Kordala 2006). Kordala’sconclusions were 

based onhis analysis of the colour and dimness of 
the ring from the cemetery in Płock-Podolszyce, yet 
the scholar overlooked the fact that the present col-
our (in this case red) and non-transparency of am-
ber may result from the deposition of the artefact in 
the ground. The ring is likely to have originally had 
a different colour and a transparent surface.
 While the data on the properties of amber were 
collected, an idea emerged that geometric motifs 
applied on the inner planes of the signet could be 
somehow related to the most common form of in-
clusions in succinite, i.e., stellate hairs (phytoinclu-
sions). They are regarded ’the so called tomentum 
covering flower and leaf buds scales of oaks which 
grew in the amber forest. When flowers and leaves 
were developed, the hairs came off and were trans-
ported by wind to an amber trap (Szadziewski 2006). 
Their size parameters and quantity in lumps of am-
ber is varied and they tend to co-occur with other 
inclusions e.g., zooinclusions (Szadziewski 2006).

3. Amber and its varieties 
 The research began with the standard macro-
scopic analysis which sought to determine the basic 
characteristics of the examined assemblage, such as 
the colour and degree of transparency. Next to the 
size and hardness, these two properties have been 
one of the chief criteria for assessing the value of 
amber nuggets as the raw material for the produc-
tion of a variety of ornamentsthroughout the cen-
turies. As regards the hue of amber, out of a wide 
palette of amber colours known from the subject lit-
erature (e.g., white, various shades of yellow, orange, 
red – the topmost oxidation layer called rind, brown, 
green, bluish and black – Leciejewicz 2005; Ma-
tuszewska 2010), only five have been recorded in the 
analysed material. They provided the basis for the 
identification of five basic colour groups: I – yellow, 
II – yellow-orange, III – orange, IV – dark red and 
V – polichromatic specimens. Then, the examined 
assemblage was further classified, this time by the 
degree of transparency, and each group was divided 
into three types: X – transparent, Y – translucent 
and Z – opaque. Other descriptive terms employed 
for the characterisation of raw amber or products 
made of amber are related to their chemical com-
position, a deposit as well as the significance and 
function in the regional folklore (Anderson 1995; 
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Rice 2006). The analysed amber does not contain 
any substantial amount of gas bubbles or plant or 
animal origin inclusions. The detailed microscopic 
observations of outer surfaces and internal parts 
of individual artefacts were provided using Nikon 
Pol polarisation microscopeat the Gemmology and 
Archaeometry Department, Institute of Geological 
Sciences, University of Wrocław. The microscopic 
examinations of the artefacts have revealed evident 
traces of long use such as polished edges of the walls, 
an opaque surface, the presence of numerous small 
cracks and fractures. In several cases the opaque 
powdery weathering cover is also well developed.
 Noticeable are also fractured surfaces resulting 
from their long-term deposition and weathering. 
A macroscopic analysis has showed that artefacts 
made of orange, translucent amber predominate in the 
assemblage, followed by items made of orange, opaque 
amber and then yellow and opaque specimens.
 It is nevertheless important to consider the possible 
transformations of both the structure and colour of 
amber artefacts recovered from archaeological sites.
 Whilst the question of the impact of postproc-
essual processes on the colour of amber and the 
degree of transparency has already been briefly ex-
plored by a number of authors (Wielowiejski 1990; 
Kosmowska-Ceranowicz 2012), this major issue has 
not been properly studied as a separate subject as 
of yet. The central problem lies in the change of the 
original colour (that is to say the colour of raw am-
ber once procured by a craftsman) and the degree 
of transparency. At the moment we believe that a 
study combining the results of specialist analyses 
of amber artefacts from a variety of chronological 
periods and deposited in various environments, 
combined with specific experiments in weathering 
formation may provide the answer to the question 
why some pieces of amber retain their natural prop-
erties while others lose them. In addition, prior to 
the final treatment, raw amber was also subject to a 
number of treatments, such as softening, brighten-
ing and transparency enhancement, so as to show 
the material to its best advantage (Popkiewicz 2010).
 Information on the most valued variety of amber 
in the Middle Ages is furnished by the extant Arabic 
sources. For example, born in Khwarezm, a scholar 
Al-Biruni wrote: “I have taken up the description 
of kahruba, straw-attractor, after khatu as the Turks 

of the east hold it in very high respect, especially 
large pieces of it, provided these pieces enjoy good 
colours. Like khatu, they keep them in treasuries, 
and hold the Roman1 variety in greater esteem as it 
is clearer and its yellow colour is bright. They treat 
the Chinese variety more lightly as it lags behind 
the Roman kind in these characteristics. The only 
reason for liking it, is said to be that it averts the evil 
eye” (Al-Beruni 1989: 181)

4. Raman spectroscopy analysis 
 After macroscopic analysis, the examined mate-
rial was subject to analyses by Raman spectroscopy. 
Seventeen specimens from Santok and two from 
Milicz, which represented all three groups of am-
ber finds: raw amber, semi-products and finished 
products were investigated by Raman spectroscopy 
on the spectrometer Nicolet Magna 860 FT Raman 
equipped with InGaAs laser line at 1064 nm. For 
each sample, the Raman spectra were recorded at 
the room temperature in the range 100-3800 cm-1 
with the spectral resolution 4 cm-1 and with the same 
number of scans (512 scans/measurement). The la-
ser power at the exit, set below 0.8 W, was selected 
individually for each measurement. Since the meas-
urements were recorded in situ, from archaeological 
features, without sampling or prior preparation, in 
some cases the presence of the weathered topmost 
layer, noticeable also in macroscopic analysis, had 
an adverse effect on the signal-to-noise ratio.

SEM-EDS
 The SEM-EDS measurements of the bead (inv. 
501/2005) were taken using a scanning electron mi-
croscopy Hitachi S-3400N with EDS Thermo Sci-
entific Ultra Dry detector. All of the measurements 
were performed at low vacuum with an energy of 
30 kV and magnifications of the order from 120 to 
20000 times.

1  In Polish translations, this amber is designated as “rumijski” 
(Lewicki 1952: 1; Małachowski- Łempicki 1952: 122, 124). 
The exact meaning of the adjective remains nonetheless un-
clear. Amber is known to have been transported to Byzanti-
um from the Baltic coast and then distributed further on (Le-
wicki 1952, p 168 and footnote 99; Małachowski- Łempicki, 
1952, p 124 and endnote 2). Małachowski-Łempicki suggests 
that the term ‘rumijski’ might be related to the settlement 
site of Rumia near Gdynia on the Baltic coast (Małachowski-
Łempicki 1952: 124).
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5. Results and discussion
 In order to determine the provenance of amber ar-
tefacts recovered from the archaeological sites of San-
tok and Milicz, we selected the most probable amber 
deposits in the immediate vicinity of the excavation 
sites. Two sources of amber were taken into consider-
ation: deposits of Baltic amber (succinite, Poland and 
Russia) and deposits of Czech amber (Czech Repub-
lic). Reference Raman spectra of standard samples, 
employed for the comparative analysis, come from 
a database created and systematically developed by 
the Cultural Heritage Laboratory at the University of 
Wrocław, based on fully documented samples of fos-
sil and sub-fossil resins, stored in the collection from 
the Amber Department at the Museum of Earth of 
the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Raman 
spectra database includes objects from Europe, Asia 
and Oceania (fig. 4).
 The largest Polish amber deposit in the vicinity 
of Gdańsk and the world’s largest deposit of amber, 
located in the Sambia Peninsula in Russia, provided 
standards of Baltic amber (succinite) used in the 
study. 
 For the comparative analysis, the purpose of 
which was to determine the origin of amber arte-
facts from Santok and Milicz, we used Raman spec-
tra recorded for the amber reference samples of the 
Czech Republic . This amber, from the deposit in 
Valchow in Moravia (Czech Republic) is dated to 
the Upper Cretaceous and was formed 90-80 mil-
lion years ago. 
 The analysed Raman spectra of reference sam-
ples and examined samples display three spectral 
regions significantly different in terms of quantity 
and intensity of bands present in each range (Ed-
wards 1996). The first spectral region, with a wav-
enumber range 3700 to 2000 cm-1, is marked by the 
presence of bands assigned to stretching vibrations 
of CH2 and CH3 groups (Jehlicka 2004; Łydżba et al. 
2012). In the spectral region below 2000 cm-1 the 
following spectral ranges were distinguished due 
to the significant differences in the intensity of ob-
served bands: the first from 2000 to 1100 cm-1 and 
the second from 1100 to 100 cm-1. Particularly im-
portant in the spectral analysis of ambers is the wav-
enumber region which spans from 2000 to 1100 cm-1 
in which noticeable are bands assigned to skeleton 
CC stretching and deformation and also deforma-

tion and stretching of CH2 and CH3 groups (Jehlicka 
2004; Łydżba et al. 2012). The spectral characteris-
tics, which could suggest the different types of am-
ber is the intensity ratio of two bands at approx. 1645 
and 1446 cm-1 in the region from 2000 to 1100 cm-1. 
The ratio I1645/I1446 can be used as an indicator 
of the maturity level of the analysed sample and its 
geological age (Edwards, Farwell 1996, Łydżba et al. 
2012, and the literature quoted therein). Baltic am-
ber (succinite) and amber from Moravia are signifi-
cantly different in terms of the I1645/I1446 ratio of 
normalised wavenumbers of characteristic bands. 
For succinite, the ratio is higher, indicating a higher 
degree of maturity and different geological age. The 
knowledge of the geological age of the analysed am-
bers makes it possible to relate them to specific de-
posits, which may in turn point to their provenance 
(Jehlicka 2004; Brody 2001, Łydżba et al. 2012). In 
the last, third range of less than 1100 cm-1, there are 
numerous, moderately intense bands, correspond-
ing mostly to stretching and deformation vibrations 
of the skeleton (Jehlicka 2004). In the case of the 
Baltic amber, characteristic is the presence of three 
bands, occurring at wavenumbers around 743, 714 
and 702 cm-1 wavenumbers respectively, assigned to 
the stretching vibration (CC) (Brody, 2001; Łydżba 
at al. 2012). In the Raman spectrum registered for 
amber from Valchow in Moravia, one more intense 
band at approx. 722 cm-1 is observed in the region 
(Łydżba et al. 2012).
 The results of the analyses of amber artefacts 
were divided into three groups: A- raw amber, B- 
semi-finished products and C- finished products. 
In each group registered Raman spectra differ in 
terms of the signal-to-noise ratio. The presence of 
the topmost weathered layer on the surface of arte-
facts had an adverse effect on the signal/noise, and 
in many cases also caused fluorescence in registered 
spectra, thereby impeding the analysis of the posi-
tion of characteristic bands, especially in the third 
spectral range.
 In group A, which comprises raw materials, two 
objects were examined: Santok inv. 891/60 and 
2026/62. In both cases, in the first spectral range 
noticeable is a strong band approx. 2930 cm-1 with a 
shoulder at approx. 2870 cm-1. We observed overlap-
ping of characteristic bands in spectra of archaeo-
logical samples and reference samples of succinite 
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and valchovite. In the second spectral region be-
tween 2000 and 1100 cm-1 observable is high re-
peatability of the position of the bands approx. 1647 
and 1449, 1353, 1296 and 1206 cm-1. The normalised 
relative intensity ratio between bands at approx. 
1645 and 1446 cm-1 is similar in both cases from this 
group and is similar to the I1645/I1446 ratio for Bal-
tic amber. However the spectra were processed, un-
fortunately, due to the significant fluorescence and 
a negative signal-to-noise ratio in the third spectral 
range below 1100 cm-1 it is not possible to isolate 
all three bands at wavenumbers of approx. 743, 714 
and 702 cm-1, which presence typifies Baltic amber 
(fig. 4). Nevertheless, present is the strongest band 
at approx. 716 cm-1, visible in Raman spectra of both 
analysed samples.
 In group B, comprising semi-finished products, 
five specimens were examined: Santok inv. 988/63, 
704/59, 642/59, 1004/60 and 2219/63. Analogously 
to the Raman spectra of the raw material, in the 
case of semi-finished products (fig. 5), evident is 
a good overlapping of bands at 2930 cm-1. In addi-
tion, high repeatability was observed for position of 
characteristic bands at approx. 1647 and 1449, 1354, 
1302 cm-1. Regrettably most of the Raman spectra 
for group B objects exhibit strong fluorescence in 
the range below 1000 cm-1 what made the analysis 
difficult or even impossible. For this reason, in the 
case of three samples: Santok inv. 988/63, 704/59 
and 642/59, it was impossible to identify the triplet 
of bands characteristic for succinite. For the speci-
men Santok inv. 1004/60, the analysis has revealed 
the presence of two bands out of three characteristic 
bands at approx. 1745 and 716 cm-1. In the case of the 
last sample from group B (Santok inv. 2219/63), be-
low 1100 cm-1 recorded was only a low intensity band 
at 712 cm-1. The normalised intensity ratio between 
bands at approx. 1647 and 1449 cm-1 is comparable 
to all Raman spectra from this group and similar to 
I1645/I1446 for Baltic amber. When the presence of 
the three bands characteristic for succinite is impos-
sible to determine, only the ratio I1647/I1449 sug-
gested that semi-finished products were made of 
succinite and not of valchovite.
 In group C examined were artefacts recovered 
from the Santok site (inv. 850/60, 2262/63,932/60, 
860/60, 879/60, 902/60, 2244/62, 2119/63, 2246/62, 
2119/62, 1749/61 and 967/60) and two items from 

Milicz: a bead (inv. 501/2005) and a ring (inv. 
172/2004). Due to the presence of the weathered 
surface of finished products, a number of recorded 
Raman spectra display unsatisfactory quality ow-
ing to strong fluorescence and an adverse signal-
to-noise ratio. The Raman spectrum registered for 
the ring excavated in Milicz (no. Inv. 172/2004) 
was obscured by the weakest fluorescence in the 
comparison to Raman spectra reordered for other 
samples from group C In Raman spectra obtained 
for objects inv. 172/2004, 2244/62, 850/60, 860/60 
and 967/60, bands at 2930, 1648, 1445, 1356 cm-1 
and a very weak band approx. 714 cm-1 occured at 
wavenumbers corresponding to the spectrum of 
Baltic amber. The intensity ratio between bands, i.e., 
I1647/I1449, further suggests the use of this materi-
al for the production of the examined artefacts. For 
other specimens from this group, only three bands 
at 2930, 1648, 1445 cm-1 are noticeable in the Raman 
spectra. /Among the Raman spectra recorder for 
entire group it was observed high repeatability of 
bands at 2930, 1648, 1445 cm-1 along with the rela-
tive intensity ratios, which suggests a common prov-
enance of the material used for the production of 
these artefacts. Regrettably, due to the impossibility 
of verifying the presence of the three characteristic 
bands, at approx. 716 cm-1 in the range below 1100 
cm-1, we are no able to perform the unambiguous 
identification of the provenance of the raw amber 
used for manufacturing objects in this group.
 The Raman analyses in the first (3700-2000 cm-1) 
and second (2000-1100 cm-1) spectral range have re-
vealed relatively high repeatability of wavenumber po-
sitions for characteristic bands at 2930, 1648, 1445 cm-1. 
Moreover it is visible satisfactionary overlapping in the 
position of characteristic bands in the reference spec-
trum of Baltic amber and spectrum of objects from 
a group of raw amber, semi-finished products and sev-
eral specimens from the group of finished products. 
 Unfortunately it is impossible to confirm the 
presence of three characteristic for Baltic amber 
bands in the spectral range below 1100 cm-1 for raw 
amber and some samples from group B and C. The 
usage of succinite for the production of these ob-
jects is highly probable due to the repeatability of 
the positions of a group of bands at approx. at 2930, 
1647, 1449 cm-1 and their overlapping with the cor-
responding bands in the spectrum of Baltic ambers 
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Fig. 5. Comparison of Raman spectra of the amber object 1004/60 with standard succinite 
(authors’ own reference material). By B. Łydżba-Kopczyńska
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within all examined objects from groups B and C. 
The successful identification of the amber based on 
the Raman analysis is strongly influenced by the 
quality of Raman spectrum. The good quality Ram-
an spectrum for weathered amber samples requires 
the preparations of the investigated samples. In this 
case due to the archaeological value of the analysed 
objects the preliminary preparation of the samples 
were not possible. 

SEM-EDS
 Interesting results were obtained during inves-
tigation of the bead (inv. 501/2005) discovered in 
Milicz. The Raman spectrum reordered for ana-
lysed bead excluded the usage of amber as raw ma-
terial and suggested the application of the glass 
matrix. The supplementary SEM-EDS investigation 
revealed the elemental composition of the beads 
which indicated the usage of the Pb-Na glass matrix. 
(fig. 6) The further investigations are required.in 
order to determine the provenance of the analysed 
bead.

6. Conclusions
 Comparative analysis of obtained results of gem-
mology examinations with Raman spectra several 
of amber objects from the early medieval centres 
in Santok and Milicz have suggested that they were 
produced from raw materials from the Baltic depos-
its, referred to as succinite. This conclusion verified 
the hypothesis of the existence of trade connections 
between the Baltic zone and the centres located in 
inland areas. These have been the first specialised 
analyses for the early medieval amber items recov-
ered from the area of the Polish lands and for that 
reason it is impossible to compare them with analo-
gous assemblages. The results of analyses should 
thus be regarded as an inducement for further re-
search.
 The analysed material exhibits a variety of hues, 
from yellow, through orange, to polychromatic, and 
the degrees of transparency likewise. The prefer-
ence of yellow, transparent amber, since the dawn of 
history related to the solar cult (Świerzowska 2003) 
and identified with the most renowned ore – gold 
(Świerzowska 2003), as noted in the subject litera-
ture, has not been attested to. The data appertaining 
to the colour of the analysed artefacts should not 

be viewed as conclusive, since the colour and struc-
ture of natural resins are conditioned by a number 
of factors. First, natural amber is marked by a vari-
ety of primary colours and varying degrees of trans-
parency, these characteristics being dependent on 
geochemical and geodynamic factors occurring at 
the time of its formation. Second, once subject to 
the process of weathering caused by light, heat or 
humidity differences, succinct is likely to change its 
colour and structure, which is manifested, e.g., in 
the presence of cracks or the formation of a crust on 
its surface (Kosmowska-Ceranowicz 2012). Other 
factors that may bring about the modifications of 
amber’s colour include the very process of working 
this raw material, in which the shade and degree of 
transparency (depending on the needs) were inten-
tionally fashioned. Once we aware of all the above 
factors affecting the quality parameters of amber, it 
is hardly possible to unequivocally determine the 
original colour and structure of the amber artefacts 
from Santok and Milicz.
 The classification of amber products employed 
in this paper (table 1) has not revealed any cor-
respondence between the form of an item and a 
specific variety of amber. With 65% share, orange 
specimens predominate in the assemblage. Yellow 
amber makes up 20% of the assemblage, while the 
wavenumber of other colours amounts to 5% each 
(yellow-orange, polichromatic, dark red). It is wor-
thy of note that the conditions of deposition in cul-
tural layers may result in the modification of the 
outer surface of artefacts. Stemming from the proc-
esses of weathering, these conditions bred a gradual 
loss of transparency, thereby causing interference in 
specialist analyses.
 The analysed artefacts from Santok and Milicz 
were deposited in settlement levels dating back 
from the ninth century to the late twelfth/early 
thirteenth century, which testifies to the long-term 
use of raw amber deposits known already back in 
prehistory by the communities inhabiting the two 
aforementioned centres.
 The occurrence in Santok the nugget of raw ma-
terials and finished amber products (plate, bead and 
pendant), at the level of stronghold dating to the 4 
quarter of the 9th century, indicates the early mutual 
contacts between the interland and the Baltic area, 
before the creation of the Piast state. It is possible 
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Fig. 6. SEM-EDS analysis of a glass bead similar by colour to amber, No 501/2005 (by B. Łydżba-Kopczyńska)
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that the ancient amber trade route towards south-
ern Europe operated or revived (?) already in the 9th 
century (Curta 2003).
 Up to now, amber artefacts excavated in the area 
of Poland and dated to the early Middle Ages were 
analysed by infrared spectrometry. For example, the 
analysis of artefacts produced by excavations at the 
stronghold at Ostrówek in Opole (Bukowska-Ge-
digowa 1984) likewise revealed the use of succinite. 
The Baltic provenance of amber does not necessitate 
the production of those artefacts in the Pomeranian 
centres, inasmuch as that raw material itself is likely 
to have been imported inland. It is reasonable to 
conjecture that such a possibility is plausible in the 
case of Santok, where an amber working workshop 
could have functioned within the stronghold, as in-
directly evidenced by diverse archaeological record 
registered in subsequent settlement levels of the 
stronghold, i.e., finished products, semi-products 
and raw amber nuggets.

This article discusses the results of research carried out un-
der the project Regni custodiam et clavem – Santok i clavis re-
gni Poloniae – Milicz as an example of two borderland towns. 
The preparation of a source base to conduct a comparative ar-
cheological and historical study. A research project financed 
within the programme of the Minster of Science and Higher 
Education under the title ‘The National Programme for De-
velopment of the Humanities’ in the years 2012-2017.
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Multidyscyplinarne badania proweniencji wcze-
snośredniowiecznego bursztynu 
z grodzisk w Santoku i Miliczu

Streszczenie

 Celem przeprowadzonych badań było określenie prowenien-
cji surowca wykorzystywanego do produkcji bursztynowych ar-
tefaktów ze stanowisk w Santoku i Miliczu, lokalizacja jego złóż, 
a także związany z tym import samego surowca. Kolejnym pro-
blemem znajdującym się w kręgu naszych zainteresowań było 
ustalenie pochodzenia gotowych przedmiotów bursztynowych 
oraz rozważenie możliwości miejscowej produkcji wyrobów 
z surowca importowanego do omawianych ośrodków. W bada-
niach wykorzystano metodę spektroskopii ramanowskiej. Pod-
kreślenia wymaga fakt, że prezentowane w tym artykule rezulta-
ty analiz specjalistycznych stanowią pierwsze tego typu badania 
przeprowadzone w Polsce dla zabytków wczesnośredniowiecz-
nych wykonanych z bursztynu i były realizowane w ramach pro-
jektu Regni custodiam et clavem – Santok i clavis regni Poloniae – 
Milicz, jako przykład dwóch grodów granicznych.
 Santok i Milicz to dwa wczesnośredniowieczne grodziska po-
łożone na rubieżach Wielkopolski (fig. 1): Santoka usytuowane-
go w widłach Warty i Noteci (północne pogranicze Wielkopol-
ski, Zamelska-Monczak 2013) i Milicza położonego w Dolinie 
Baryczy (północne pogranicze Dolnego Śląska, Kolenda 2008). 
Oba ośrodki zaliczane są do kategorii grodów, których powsta-
nie i rozwój łączy się z bardzo dogodną lokalizacją w miejscu 
o istotnych walorach komunikacyjnych.
 Poddany analizie zbiór przedmiotów bursztynowych liczył 23 
okazy (21 ze Santoka i 2 z Milicza). Ze względu na stopień obrób-
ki artefaktów wyróżniono w nim trzy kategorie (fig. 2, fig. 3):
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A – surowiec w postaci naturalnych bryłek bursztynu bez śladów 
obróbki (3 okazy, table 1); B – półprodukty, czyli bryłki burszty-
nu noszące ślady wstępnej obróbki (4 egzemplarze, table 1); C – 
gotowe wyroby, wśród których znalazły się paciorki o różnorod-
nych formach, pierścionki i ich fragmenty, wisiorki oraz przęśliki, 
określane niekiedy jako paciory (16 okazów, table 1). Wszystkie 
trzy wymienione kategorie przedmiotów bursztynowych zareje-
strowano w materiale zabytkowym pochodzącym z Santoka, na-
tomiast w Miliczu odkryto tylko fragmenty gotowych wyrobów.
 Badania rozpoczęto od standardowej analizy makroskopo-
wej, której zadaniem było określenie podstawowych cech bada-
nego zespołu: takich jak barwa i stopień przezroczystości. Te 
dwie właściwości, obok wielkości i stopnia twardości, na prze-
strzeni wieków były jednym z głównych kryteriów oceny war-
tości bryłek bursztynu jako surowca do produkcji różnego ro-
dzaju ozdób. Podział analizowanego materiału oparto na bar-
wie i wydzielono pięć grup kolorystycznych: I – żółta, II – żół-
topomarańczowa, III – pomarańczowa, IV – ciemnoczerwona 
i V – wielobarwna. Następnie, w badanym zbiorze, dokonano 
dalszego podziału, tym razem ze względu na stopień przezro-
czystości, dzieląc każdą z grup na trzy odmiany: A – przezro-
czysty, B – przeświecający i C – nieprzezroczysty. Do charakte-
rystyki surowca lub wyrobów wykonanych z bursztynu stosuje 
się również inne terminy opisowe, a dotyczą one ich składu che-
micznego, miejsca pochodzenia oraz znaczenia i funkcji w re-
gionalnym folklorze (Argonne 1996; Amber 1999; Rice 2006).
 Pomiary widm ramanowskich siedemnastu obiektów z San-
toka i dwóch z Milicza wykonano na spektrometrze ramanow-
skim Nicole Magna 860 FTIR/FT Raman wyposażonym w In: 
Ga: Ar laser z linią wzbudzającą 1064 nm.
 W celu ustalenia pochodzenia analizowanych tutaj bursz-
tynów, wyselekcjonowano najbardziej prawdopodobne złoża 
tego surowca znajdujące się w bezpośredniej bliskości Santo-
ka i Milicza. Rozważane były dwa źródła jego pochodzenia: zło-
ża bursztynu bałtyckiego (sukcynitu) (Polska i Rosja) oraz złoża 
bursztynu czeskiego (Czechy).
 Do pierwszej grupy zaliczone zostały widma ramanowskie 
przedstawione na załaczonej rycinie (fig. 4). W badanej gru-
pie w pierwszym zakresie spektralnym występuje silne pasmo 
ok. 2928 cm-1 z ramieniem przy 2872 cm-1. We wszystkich ana-
lizowanych widmach obserwujemy niemal całkowite nakłada-
nie się tego pasma z widmami próbek wzorcowych. W drugim 
regionie spektralnym pomiędzy 2000 a 1100 cm-1 widoczna jest 
dobra powtarzalność położenia pasm ok. 1645 i 1445, 1353, 1296 
i 1206 cm-1. Stosunek znormalizowanych intensywności pasm 
przy ok. 1645 i 1446 cm-1 jest stały dla wszystkich widm rama-
nowskich z tej grupy i podobny do I1645/I1446 dla bursztynu 
bałtyckiego. Ponadto w analizowanych widmach ramanow-
skich w zakresie poniżej 1100 cm-1 występuje triplet pasm przy 
częstościach ok. 743, 714 i 702 cm-1, którego obecność jest cha-
rakterystyczna dla bursztynu bałtyckiego.
 W drugiej grupie wyników (fig. 5) analogicznie jak w pierw-
szej, widoczne jest dobre nakładanie się położenia pasma przy 
2929 cm-1. Ponadto zachowana została duża powtarzalność 
występowania pasm charakterystycznych przy ok. 1647 i 1444, 
1356, 1206, 1289 cm-1. Stosunek I1645/I1446 w tej grupie jest sta-
ły i podobny jak w grupie pierwszej. W zakresie spektralnym 
od 1100 do 100 cm-1 z uwagi na jakość zarejestrowanych widm 

nie była możliwa szczegółowa analiza pasm. Widma ramanow-
skie zaliczone do drugiej grupy wykazują gorszy stosunek sy-
gnału do szumu oraz często charakteryzują się obecnością sil-
nej fluorescencji, która utrudniła, a w niektórych przypadkach 
uniemożliwiła identyfikację położeń pasm charakterystycz-
nych. Szczególnie silną fluorescencję wykazały widma zareje-
strowane dla następujących zabytków bursztynowych: 642/59, 
879/60, 902/60, 1749/61, 2119, Milicz: 501/2005. Dla obiektu: 
Milicz: 172/2004 nie było możliwe zarejestrowanie widma ra-
manowskiego ze względu na zbyt silną fluorescencję. Widma 
ramanowskie zebrane w pierwszej grupie wyników wykazują 
dobrą powtarzalność pasm charakterystycznych oraz nakła-
danie z odpowiednimi pasmami w widmie bursztynów bałtyc-
kich. Ponadto wartość stosunku intensywności pasm przy 1645 
i 1446 cm-1 wskazuje na zastosowanie bursztynu bałtyckiego 
do wykonana badanych zabytków bursztynowych. W przypad-
ku obiektów, które zostały zaliczone do drugiej grupy, powta-
rzalność położeń obserwowanych pasm i stały stosunek I1645/
I1446 wskazuje, iż zostały wykonane z tego samego materiału 
bursztynowego. Wartość stosunku I1645/I1446 taka jak dla suk-
cynitu sugeruje, iż zastosowano bursztyn bałtycki, jednak brak 
możliwości potwierdzenia obecności tripletu charakterystycz-
nych pasm w zakresie poniżej 1100 cm-1 nie pozwala na jedno-
znaczną identyfikację materiału bursztynowego w tej grupie ba-
danych obiektów. Jeden badany obiekt, z uwagi na odbiegają-
ce od wzorca widma, poddano dodatkowo analizie przy użyciu 
mikroskopu elektronowego. Badania te potwierdziły, iż mamy 
do czynienia z zabytkiem szklanym do złudzenia przypomina-
jącym jasne, żółte odmiany bursztynu (fig. 6).
 Przeprowadzone analizy specjalistyczne artefaktów bursz-
tynowych pochodzących z wczesnośredniowiecznych ośrod-
ków w Santoku i Miliczu dowiodły, że wyprodukowano je z su-
rowca pochodzącego ze złóż bałtyckich, określanych jako suk-
cynit. W zbiorze dominują wyroby o pomarańczowym zabar-
wieniu, których udział wynosi 65%, na drugim miejscu plasuje 
się bursztyn żółty – 20%, frekwencja pozostałych barw wynosi 
po 5% (żółto-pomarańczowy, wielobarwny, ciemnoczerwony). 
Podkreślenia wymaga jednak fakt, że warunki zalegania w war-
stwach kulturowych mają wpływ na zmianę powierzchni ze-
wnętrznej zabytków, powodując, w wyniku procesów wietrze-
nia, stopniową utratę ich przezroczystości, tym samym następu-
je proces powstania zakłóceń w trakcie analiz specjalistycznych.
 W dotychczasowej literaturze, odkryte na obszarze Polski 
przedmioty z bursztynu, datowane na okres wczesnego śre-
dniowiecza, były poddawane spektrometrii w podczerwieni. 
Dotyczy to wyrobów znalezionych w trakcie badań grodu na 
Ostrówku w Opolu (Bukowska-Gedigowa 1984), gdzie prze-
prowadzone analizy również wykazały wykorzystywanie suk-
cynitu. Ustalanie bałtyckiej proweniencji bursztynu nie ozna-
cza w sposób jednoznaczny produkcji tych wyrobów w ośrod-
kach pomorskich, bowiem nie można wykluczyć importu sa-
mego surowca w głąb lądu. Z taką sytuacją możemy się liczyć 
w przypadku Santoka, gdzie na terenie grodu mogła funkcjo-
nować pracownia obróbki bursztynu. Pośrednio wskazuje na to 
zróżnicowany zestaw zabytków rejestrowanych w kolejnych po-
ziomach osadniczych grodu, gdzie jest potwierdzona obecność 
zarówno gotowych przedmiotów, jak i półproduktów oraz bry-
łek surowca bursztynowego.
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The results of archaeological research at 9 Dominikańska street in Poznań, in 2014

 W poniższym artykule zamieszczono wyniki ba-
dań i nadzorów archeologicznych wykonanych od 
20 lutego do 31 lipca 2014 roku u zbiegu ul. Szew-
skiej i Dominikańskiej (obecnie ulica Dominikań-
ska nr 9, działki nr 68 i 75) w Poznaniu siłami Pra-
cowni Archeologiczno-Konserwatorskiej mgr Alina 
Jaszewska w Zielonej Górze, Oddział w Poznaniu 
(ryc. 1). Badania przeprowadzono w związku z bu-
dową budynku mieszkalno-usługowego. 
 Inwestycję zlokalizowano w rejonie domniemane-
go osadnictwa przedlokacyjnego związanego z XII – 
XIII-wieczną osadą św. Gotarda. W 1253 roku teren 
ten objęły procesy lokacyjne związane z nowo powsta-
jącym lewobrzeżnym miastem Poznaniem, a w poło-
wie XIV stulecia stał się częścią dzielnicy żydowskiej, 
którą tworzyły kwartały zabudowy usytuowane ge-

neralnie między ówczesnymi ulicami Sukienniczą 
i Szewską. W 1367 roku w pobliżu obecnego skrzyżo-
wania ulic Szewskiej i Dominikańskiej prawdopodob-
nie wybudowano synagogę1. Jej dokładne położenie, 
wielkość i rozplanowanie pozostały nieznane. W po-
bliżu synagogi założono również cmentarz żydowski, 
wzmiankowany po raz pierwszy w źródłach w 1438 
roku. Zapewne był on zlokalizowany nieopodal klasz-
toru Dominikanów (Stęszewska-Leszczyńska 1992: 
102-103). Moment budowy „Starej synagogi” przy uli-
cy Żydowskiej (dawnej Sukienniczej), który miał miej-
sce na przełomie XV/XVI w., zapewne definitywnie za-
kończył funkcjonowanie domniemanej XIV-wiecznej 
świątyni z ul. Szewskiej/Dominikańskiej. 

1  Jacek Wiesiołowski przyjął jednak, że synagogę wybudowa-
no w 1360 roku przy ulicy Sukienniczej, od XIV wieku zwa-
nej także Żydowską (1997: 181).

Wyniki prac archeologicznych przy ul. Dominikańskiej nr 9 
w Poznaniu w 2014 roku

Paweł Banaszak, Piotr Wawrzyniak

 Podczas przeprowadzonych w 2014 roku u zbiegu ul. Dominikańskiej i Szewskiej w Poznaniu prac wykopaliskowych odsłonię-
to pozostałości zabudowy z 2. połowy XIV – początków XV w. Oba domostwa złożone z drewnianych budynków mieszkalnych 
i obiektów im towarzyszących – studni, lodowni, rząpi, dołu kloacznego – były użytkowane przez ludność żydowską, co m.in. wy-
kazała analiza archeozoologiczna materiału osteologicznego pozyskanego z wypełnisk poszczególnych obiektów. Charakterystycz-
ne negatywowe „odbicia” na udowych kościach bydlęcych, owczych i kozich wykonanych ostrym narzędziem celem usunięcia ner-
wu kulszowego stanowią dowód zastosowania technik rzeźnictwa koszernego – materialny ślad działalności rzeźników żydowskich 
w średniowiecznych miastach polskich.
Słowa kluczowe: domostwo, dom zrębowy, sumikowo-łątkowy, szkieletowy, studnia, lodownia, rząp, kloaka, ceramika, materiał 
osteologiczny, rzeźnictwo koszerne, ludność żydowska.

 During excavation research carried out in 2014 at the corner of Dominikańska and Szewska streets in Poznań the remains of bu-
ildings dating back to the 2nd half of the 14th cent. and early 15th cent. were uncovered. Two households consisting of wooden resi-
dential buildings and accompanying structures – a well, an ice house, a sump, a cesspit – were used by the Jewish community, which 
has been indicated by, i.a. an archaeozoological analysis of osteological material acquired from the fills of individual features. Cha-
racteristic negative "imprints" on cattle, sheep and goat femurs made with a sharp tool to remove the sciatic nerve point to the use 
of kosher slaughter techniques – material evidence of the activity of Jewish butchers in medieval towns of Poland.
Keywords: household, log house, post-and-plank construction, log framing, well, ice house, sump, cesspit, pottery, osteological ma-
terial, kosher butchering, Jewish population
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 Według Jacka Wiesiołowskiego (1997) poddane 
badaniom miejsce należy w XV w. wiązać z parcela-
mi przylegającymi z jednej strony do ulicy Szewskiej, 
zaś z drugiej do ulicy Małej Żydowskiej, którą wy-
tyczono już po założeniu miasta, pośrodku wielkie-
go bloku nieruchomości zlokalizowanego pomiędzy 
ulicami Sukienniczą i Szewską, tyłami domostw od 
strony ulicy Wielkiej i murem miejskim. Zabieg ten 
był spowodowany wtórnym podziałem działek w ob-
rębie wzmiankowanego bloku, ustawianych fronta-
mi ku ulicom Sukienniczej i Szewskiej oraz rejonu 
Przed Mnichy, a tyłami w stosunku do ulicy Małej 
Żydowskiej. Było ich nie mniej niż 36. Część z nich, 
zamieszkiwana przez ludność żydowską ulegała po 
jakimś czasie kolejnym podziałom na mniejsze jed-
nostki. Nieruchomości na tym obszarze chętnie na-
bywała szlachta, która jednak po wielkich pożarach 
z 1447 i 1464 roku zdecydowaną większość z nich 
sprzedała Żydom. Ponieważ obie grupy nie podlega-
ły jurysdykcji miasta, ustalenie na podstawie zacho-
wanych akt miejskich charakteru zabudowy i ich wła-
ścicieli na poszczególnych posesjach jest niezwykle 
trudne. Wiadomo jedynie, że ulica Mała Żydowska 
zaczynała się przy siedzibie Szamotulskich, a kończy-
ła przy dworze Ostrorogów, a w tym czasie mieszkało 
na niej wielu posesjonatów pełniących służbę w po-
znańskich sądach szlacheckich, np. sędzia poznański 
Piotr Skóra z Gaju, czy też podsędek poznański Jaro-
sław Jarogniewski (Wiesiołowski 1997: 179-180). 
 Z kolei duże nieruchomości mieszczańskie zlo-
kalizowane przy ulicy Szewskiej zostały objęte po-
działami własnościowymi dopiero w latach trzy-
dziestych XIV wieku. Trwające kilkanaście lat pro-
cesy parcelacyjne ostatecznie spowodowały wydzie-
lenie 29 działek mieszkalnych, które zasiedlili nie-
mal wyłącznie przedstawiciele jednej grupy zawo-
dowej – szewcy. Jak sądził Jacek Wiesiołowski, wtór-
ne podziały dowodziły bardzo późnej, co najwyżej 
sięgającej ostatniej ćwierci XIV wieku, metryki za-
budowy ulicy Szewskiej. Przed 1500 rokiem funk-
cjonował tutaj zaledwie jeden dom murowany, a pa-
rający się szewstwem rzemieślnicy zwykle zadawa-
lali się niewielkimi budynkami, drewnianymi bądź 
szkieletowymi, wznoszonymi na posesjach z regu-
ły pozbawionych podwórek wewnętrznych (Wiesio-
łowski 1997: 174-177). 
 Po połowie XV wieku na ulicy Małej Żydowskiej, 
w szczególności na tyłach pierwszego bloku ulicy 

Sukienniczej, tyłach ulic Wielkiej i Szewskiej do-
minowała już tylko ludność żydowska (Wiesiołow-
ski 1997: 180). W następnym stuleciu gmina liczyła 
według niektórych szacunków około 3 tysięcy osób 
(Muszyński, Bergman 2006: 17, tam dalsza literatu-
ra). Stan ten, pomimo wielu późniejszych zawiro-
wań2, utrzymywał się zasadniczo do końca I Rzeczy-
pospolitej. Dzielnica żydowska nadal obejmowała 
kilka kwartałów zabudowy w północno-wschodniej 
części miasta, acz niektóre działki, w tym przy obec-
nej ulicy Dominikańskiej nr 9, były własnością 
mieszczańską. Jej granice nie zmieniły się także po 
wejściu Prusaków do miasta w 1793 roku, lecz po 
wielkim pożarze miasta w 1803 roku przystąpiono 
do odbudowy dawnego getta według planów od-
górnie narzuconych przez nowe władze. Dokonano 
wówczas regulacji stosunków własnościowych, co 
umożliwiło likwidację ulicy Małej Żydowskiej i za-
łożenie nowej, czynnej do dzisiaj siatki ulic, a w la-
tach 20. XIX wieku rozpoczęto w tej części miasta 
stawianie charakterystycznych, jednopiętrowych 
budynków mieszkalnych o kalenicach zwróconych 
w stosunku do nowo przebitych ciągów komunika-
cyjnych. Kilkanaście z nich, m.in. przy ul. Domini-
kańskiej, przetrwało do dnia dzisiejszego.
 W 1856 roku zainicjowano na narożniku ulic 
Dominikańskiej i Szewskiej budowę Świątyni Sto-
warzyszenia Braci Gminy (Starszych) wg projektu 
Gustawa Schultza. Wobec szczupłości miejsca bu-
dynek synagogi wzniesiono pośród gęstej zabudo-
wy mieszkalnej, rezygnując tym samym z prezen-
towania elewacji północnej i zachodniej założenia. 
Budynek świątyni przeszedł dwukrotną, gruntow-
ną modernizację, pierwszą w latach 80. XIX stule-
cia, drugą u zarania I wojny światowej. W latach 
1883-1884 na sąsiedniej posesji przy ulicy Domini-
kańskiej nr 7 wzniesiono wg projektu berlińskiej fir-
my Cremer i Wolffenstein kolejną synagogę, tym 
razem Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynno-
ści. Była ona wbudowana pomiędzy Świątynię Sto-
warzyszenia Braci i kamienicę mieszkalną. Obie sy-
nagogi funkcjonowały do 1939 roku i przetrwały, 
mimo uszkodzeń spowodowanych wypadkami wo-
jennymi w 1945 roku, okupacyjną noc. Zostały jed-
nak rozebrane w 2. połowie lat 40. minionego wie-
ku (Stęszewska-Leszczyńska 1992: 108-112, a tak-

2  Np. przyjmuje się, że po potopie szwedzkim Poznań zamiesz-
kiwało raptem 300 rodzin żydowskich (Muszyński, Bergman 
2006: 22).
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że przypis 11). Powstały w tym miejscu plac pozo-
stał niezagospodarowany, aczkolwiek na sąsiednich 
parcelach, przy ul. Szewskiej nr 5/6 i Dominikań-
skiej nr 7a, wybudowano w latach 70. ubiegłego wie-
ku dwa niezbyt udane, historyzujące budynki o cha-
rakterze usługowo-biurowym. 
 Pierwsze odkrycia archeologiczne u zbiegu ulic 
Dominikańskiej i Szewskiej miały miejsce już w 1912 
roku. Zapewne dokonano ich podczas remontu ka-
pitalnego synagogi Braci Gminnych. Wówczas to na 
ręce przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
obywatel J. Wilandt z Winiar przekazał „dwa gar-
neczki i dzbanuszek polewany wykopane w Pozna-
niu przy zbiegu ul. Dominikańskiej i Szewskiej na 
gruncie bożnicy żydowskiej, w gł. trzech metrów” 
(Kaczmarek 2008: 233).
 Badań archeologicznych rzeczony obszar do-
czekał się dopiero w roku 2005. W tymże i w 2006 
roku rozpoznano metodą wykopaliskową duże par-
tie obu działek. Badania, którymi kierował mgr Zbi-
gniew Karolczak w imieniu Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu, nie przyniosły jednak spo-
dziewanych rezultatów. W kilkunastu wykopach 
i sondażach o powierzchni około 150 m2 zareje-
strowano głównie późnonowożytne i współczesne 
nawarstwienia gruzowo-ziemne, które przypisa-
no XIX- i XX-wiecznym działaniom budowlanym 
i rozbiórkowym. Starszych nawarstwień, zwłaszcza 
o chronologii średniowiecznej, w zasadzie nie odno-
towano3. Zakładano, iż mogą one zalegać na tyłach 
działek, poza zasięgiem murów fundamentowych 
dawnych bożnic. Odsłonięto fundamenty XIX- 
 -wiecznej synagogi Braci Starszych i od bliżej nie-
określonych budynków z XVII-XVIII w. wraz z za-
pleczem gospodarczym (latryny), brukowane prze-
strzenie przydomowe (podwórza?) datowane na 
XVI-XVII stulecie, pozyskano także zbiór najroz-
maitszych źródeł ruchomych, w tym interesującą se-
rię nowożytnych naczyń glinianych oraz szklanych 
wydobytych z dołów kloacznych (Karolczak 2005; 
2006). Materiałów tych jednak nie opracowano i nie 
opublikowano4.
 Prowadzono także badania w najbliższym są-
siedztwie obu parcel. 

3  Należy jednak zaznaczyć, że w części wykopów, zwłaszcza 
z 2006 roku nie dotarto do najniższych poziomów osadni-
czych i tym samym nie osiągnięto stropu calca. 

4  Ostatnio opracowania wyrobów szklanych z badań z lat 
2005-2006 podjęła się Bogumiła Twardosz.

 W 1960 roku na tyłach działki przy ulicy Szew-
skiej nr 6 uchwycono m.in. relikty drewnianego, 
dwuizbowego domu z 1. połowy XIII stulecia, zaś 
w wyżej zalegających XIV – XVII-wiecznych na-
warstwieniach ślady działalności rzemieślniczej 
związanej z rzemiosłem szewskim (Dębska-Luty 
1972: 144).
 W początkach lat 80. minionego stulecia przy 
ul. Szewskiej nr 5/6 oraz Dominikańskiej nr 95 pro-
wadzono nadzory w związku z budową dwóch do-
mów na tejże posesji. Obserwacja profili w poszcze-
gólnych wykopach wykazała obecność 4 poziomów 
użytkowych, które przypisano przedlokacyjnej osa-
dzie św. Gotarda z XII/XIII – 1. połowy XIII w., mia-
stu lokacyjnemu z okresu średniowiecza z 2. poło-
wy XIII – XV/XVI w. i nowożytnego z XVI – XVIII 
w. oraz czasom późnonowożytnym i współczesnym 
z XIX – XX wieku (Kaczmarek 2008: 238-239).
 Badania na działce przy ulicy Dominikań-
skiej nr 6, zrealizowane na przełomie XX/XXI w. 
i w pierwszej dziesiątce lat tegoż stulecia, przy-
niosły odkrycia śladów osadnictwa pradziejowe-
go (z okresu wpływów rzymskich), wczesnośre-
dniowiecznego (XII/XIII – XIII w.), pozostałości 
drewnianej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
z 2. połowy XIII – XV w. oraz murowanej powsta-
łej po połowie XV wieku. Z kilkunastu dołów klo-
acznych datowanych ogólnie na XIV – 1. połowę 
XIX w. wydobyto niezmiernie interesujący, nieste-
ty, nadal nie opracowany, ruchomy materiał źró-
dłowy, w tym wielki zbiór zachowanych w całości 
bądź niemal w całości naczyń glinianych oraz ka-
fli piecowych formowanych na kole garncarskim 
bądź w matrycach z okresu późnego średniowie-
cza oraz czasów nowożytnych (Wawrzyniak 2004, 
a także sprawozdania z poszczególnych sezonów 
badawczych, w szczególności: Wawrzyniak 2002; 
Wawrzyniak, Gil, Pawlak 2007). 
 W 2011 roku w trakcie kładzenia instalacji kana-
lizacyjnej przy ulicy Szewskiej nr 3 i Dominikań-
skiej nr 5 rozpoznano w wykopie montażowym usy-
tuowanym w ciągu ulicy Dominikańskiej układ na-
warstwień, który odniesiono do okresu wczesnośre-
dniowiecznego (połowa XI – koniec XII w.) i śre-
dniowiecznego (2. połowa XII – początki XV w.). 
W ślad za wcześniejszymi ustaleniami socjotopo-
graficznymi Jacka Wiesiołowskiego warstwy późno-

5  Obecnie ulica Dominikańska nr 7a.
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średniowieczne uznano za pozostałości zabudowy 
mieszkalno-gospodarczej zajmowanej onegdaj wy-
łącznie przez przedstawicieli jednej profesji zawo-
dowej – szewców (Pawlak 2015: 243). 

*   
*   

*

 Negatywny wynik badań z lat 2005 – 2006 stanął 
u podstaw założeń programowych na wykonanie 
omawianych w niniejszym artykule prac archeolo-
gicznych. Przede wszystkim przewidziano prowa-
dzenie ścisłego nadzoru archeologicznego nad ca-
łością robót ziemnych na budowie. W szczególnych 
przypadkach, zwłaszcza w momencie natrafienia 
przez ekipy budowlane na relikty osadnictwa przed- 
i lokacyjnego, dopuszczano możliwość założenia 
i eksploracji wykopów badawczych nawet na całym 
placu budowy6. Sytuacja taka nastąpiła w 3. deka-
dzie kwietnia 2014 roku podczas głębienia do pozio-
mu ostatecznego partii centralnej wykopu budowla-
nego. Wobec zarejestrowania pozostałości średnio-
wiecznych domostw i skupisk ceramiki wstrzymano 
na tym odcinku wszelkie roboty budowlane7 i nie-
zwłocznie przystąpiono do ratowniczych badań wy-
kopaliskowych. 
 W sumie przebadano obszar około 70 m2 w ra-
mach czterech wykopów badawczych nr I – IV/14 
i dwóch sondaży oznaczonych jako „A” i „B”, które 
zlokalizowano w kilku punktach działki nr 75 (ryc. 2). 
W trakcie ich eksploracji rozpoznano przede wszyst-
kim pozostałości osadnictwa późnośredniowieczne-
go, a także nawarstwienia osadowe związane z funk-
cjonującym tutaj jeszcze prawdopodobnie w średnio-
wieczu bliżej nieokreślonym ciekiem wodnym.
 Poniżej, w ramach wykopów i sondaży badaw-
czych opisano poszczególne sytuacje stratyfikacyj-
ne, załączając do tychże opisów wszelkie znalezi-
ska ruchome dokonane w trakcie eksploracji. Po-
służono się przy tym wzorcami wypracowanymi 
jeszcze w latach 80. minionego stulecia (Wawrzy-

6  Patrz „Założenia programowe na wykonanie prac arche-
ologicznych przy ul. Szewskiej/Dominikańskiej w Poznaniu 
(działki nr 68, 74/2, 75) w 2013 roku” autorstwa P. Wawrzy-
niaka z dnia 27 stycznia 2014 (do wglądu w archiwum PAK 
O/Poznań). 

7  Po kilku dniach zakaz ten objął także partię północno-
wschodnią wykopu budowlanego, czyli generalnie tyły dział-
ki nr 75. Część zachodnia wykopu, tj. działka nr 68 zosta-
ła przegłębiona zaledwie o około 1,5 m i tutaj robót budow-
lanych nie wstrzymywano, ponieważ na całej jej powierzchni 
zalegały XIX – XX-wieczne warstwy gruzowo-ziemne, ewi-
dentne ślady po XIX-wiecznej budowie i XX-wiecznej roz-
biórce Świątyni Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności. 

niak 1986: 17 i legenda „A”) wraz z późniejszymi 
poprawkami, zwłaszcza dla materiałów ceramicz-
nych (Pietrzak, Wawrzyniak 1995: 22-23). Klasy-
fikację ceramiki oparto o ustalenia Jerzego Krup-
pégo dla materiałów warszawskich (1961, 1967), na-
stępnie przełożone przez tegoż badacza na grunt 
ogólnopolski (1981). Kafle piecowe omówiono wy-
korzystując schematy autorstwa Marii Dąbrow-
skiej (1987).

Wykop nr I/14
 Wykop został usytuowany w partii centralnej 
działki nr 75, w odległości około 6,3 m od połu-
dniowego i 6 m od zachodniego8 muru szczelinowe-
go9, wyznaczających podziemną przestrzeń garażo-
wą wznoszonego budynku. Jego eksplorację rozpo-
częto od poziomu około 55,35/55,45 m n.p.m., by za-
kończyć niecałe 1/1,1 m głębiej, już poniżej poziomu 
wody gruntowej10. W miarę postępu prac wykopali-
skowych wykop ulegał poszerzaniu, by ostatecznie 
przyjąć w przybliżeniu wymiary 8,25 x 5 m (ryc. 2). 
 Badania przyniosły odkrycie w wykopie relik-
tów partii przyziemnych dwóch domów wzniesio-
nych w konstrukcji szkieletowej i zrębowej oraz 
towarzyszącego pierwszemu z nich odstojnika na 
wodę, tzw. rząpia. 
 Strop nieco starszego z budynków – zrębo-
wego (obiekt nr 2) uchwycono na poziomie 
55,01/55,13 m n.p.m. w części północnej wykopu. 
Jego wymiary wynosiły 3,42 x 3,4 m. Był on za-
głębiony w grunt rodzimy11 na około 0,60/0,65 m. 
Dom zorientowano wzdłuż osi północ – południe 
z domniemanym wejściem od strony południowej. 
Z konstrukcji ścian obiektu zachowały się mocno 
zbutwiałe relikty przyciesi i być może pierwszego 
wieńca belek wraz z tzw. ostatkami (ryc. 3.). Do 
budowy ścian północnej, zachodniej i wschod-
niej domu użyto drewna sosnowego, zaś południo-
wej – dębowego (Krąpiec 2014: poz. 8-11). Długość 
poszczególnych belek odpowiadała wymiarom bu-
dynku, natomiast ich szerokość wahała się od oko-
ło 0,05 m (ściana zachodnia) do 0,12 m (ściana 
północna). Domniemane wejście miało szerokość 

8  Mur zachodni stanowił jednocześnie granice między dział-
kami nr 68 i 75.

9  Licząc od wewnętrznych krawędzi murów szczelinowych do 
południowo-zachodniego naroża wykopu archeologicznego.

10 Oscylował on w granicach 54,60 – 54,65 m n.p.m.
11 Silnie nawodniony, drobnoziarnisty piasek pochodzenia 

rzecznego barwy żółtej i jasnożółtej.
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około 1,3 m, a belka progowa około 0,2 m. Próg 
odnotowano na wysokości 54,61 m n.p.m. Wypeł-
nisko obiektu było w miarę jednolite i do pozio-
mu około 54,58/54,60 m n.p.m. stanowiła go szara, 
zgliniona próchnica z drobnym gruzem ceglanym 
(w stropie), niewielkimi kamieniami, zbutwiałymi 
szczątkami drewna, licznymi ułamkami ceramiki 
i fragmentami innych przedmiotów codziennego 
użytku oraz kośćmi zwierzęcymi – tzw. odpadami 
pokonsumpcyjnymi12. Niżej odnotowano tę samą 
próchnicę, lecz z dużą ilością grudek polepy i wę-
gli drzewnych. Warstwa ta miała miąższość około 
10 centymetrów i zapewne była pozostałością daw-
nego klepiska. Na poziomie 54,64 m n.p.m. ujaw-
niono w narożu północno-zachodnim przewróco-
ne naczynie gliniane, które z pewnym wahaniem 
powiązano z pozostałościami ofiary zakładzinowej. 
Ponadto w części zachodniej budynku rozpozna-
no wkop fundamentowy pod jedną ze ścian działo-
wych XIX-wiecznej synagogi, biegnący po osi pół-
noc – południe i przecinający średniowieczne do-
mostwo na dwie nierówne części (ryc. 4-7).
 Z obiektu wydobyto 447 fragmentów naczyń 
glinianych13, część 1 kafla piecowego i 1 dachówki 

– „mniszki”, 7 ułamków szkła (m.in. partii przyden-
nej bliżej nieokreślonego naczynia szklanego), 12 
przedmiotów metalowych, 1 kamienny, 5 fragmen-
tów odpadów skórzanych (ścinki), 193 kości zwie-
rzęce14 i 1 kość ludzką (por. przypis 12). 
 Wśród materiału ceramicznego wyróżniono na-
stępujące formy naczyń.

Garnki, w tym 17 okazów baniastych (6 zrekonstru-
owanych w całości) i 1 o bliżej nieokreślonej formie.
 Wszystkie naczynia z tej grupy wykonano z gliny 
żelazistej. 12 z nich, wypalonych w atmosferze utle-
niającej, przypisano ceramice brunatnej – „trady-
cyjnej”, nawiązującej technologicznie do wyrobów 
wczesnośredniowiecznych, natomiast pozostałe 6, 
poddanych zabiegowi redukcji, określono jako sta-
lowoszare.

12 Znaleziono także kość promieniową należąca do człowie-
ka – dorosłego osobnika o długości ciała wynoszącej około 
158-159 cm ( Makowiecka, Makowiecki 2015: 2)

13 Przed wyklejeniem – 699 fragmentów.
14 Różnice w ilości kości w opracowaniu M. i D. Makowieckich, 

a tutaj przedstawionymi wynikają z innego sposobu ich licze-
nia; dla archeologów każda z nich stanowiła pojedynczy ar-
tefakt, zaś w trakcie analizy archeozoologicznej ułamki kost-
ne łączono w większą całość jako osobne jednostki taksono-
miczne. 

 Tylko jeden garnek z przedziału brunatnych za-
kwalifikowano do kategorii pojemników dużych15. 
Zachowała się z niego część dolna, na odcinku od 
dna po największą wydętość brzuśca. Dno, „na 
podsypce”, było zaopatrzone w znak garncarski 
w kształcie podwójnego krzyża i miało średni-
cę 10,5 cm. Brzusiec, mocno podcięty („dzbano-
waty”) w partii przydennej i o średnicy w najszer-
szym miejscu 21 cm, ozdobiono w partii środko-
wej dookolnymi żłobkami. Pozostałe garnki okre-
ślono jako pojemniki o średniej wielkości. Ich wy-
sokości wahały się od 14,5 do 19,4 cm, średnice wy-
lewów 12-16,4 cm, największej wydętości brzuśców 
13,8-19,3 cm, den (wszystkie „na podsypce”, dwa 
ze znakiem garncarskim w kształcie podwójne-
go krzyża, jedno ze znakiem w kształcie „koła ze 
szprychami”) 6,8-9 cm. Każde z naczyń było zdo-
bione. Najczęściej stosowano kombinację pasm głę-
boko rytych żłobków dookolnych, które umiesz-
czano na brzuścu i pojedynczego, dookolnego pa-
sma „wsuwanych” trójkątów (2 przypadki) lub lek-
ko ukośnych w prawo bądź lewo słupków (4), któ-
re kładziono na barku danego garnka przy pomo-
cy radełka. W jednym przypadku bark zaznaczono 
rzędem dołków paznokciowych, a w dwóch innych 
podkreślono tylko pojedynczym żłobkiem dookol-
nym, sam brzusiec pozostawiając bez zdobień. Na 
jednym z naczyń ornament ograniczono do poje-
dynczego pasma żłobków dookolnych umieszczo-
nych na największej wydętości brzuśca. Niektóre 
krawędzie wylewów dodatkowo ozdobiono wydu-
szeniami palcowymi (ryc. 8: 1-3; 9: 1-4; 10: 2, 4). 
 Wśród egzemplarzy stalowoszarych trzy zaliczo-
no do kategorii średnich i trzy dużych. Jedynym zre-
konstruowanym w całości okazał się średniej wiel-
kości baniasty pojemnik z największą wydętością 
brzuśca umieszczoną w 2/3 swojej wysokości. Jego 
wymiary były następujące: wysokość – 17,9 cm, śred-
nica wylewu – 12,7 cm, brzuśca – 16,8 cm, dna („na 
podsypce”) – 8,1 cm. Bark zaznaczono ornamentem 
radełkowym, tj. pasmem złożonym z naprzemianle-
gle ustawionych trójkątów o wierzchołkach skiero-
wanych ku sobie, zaś brzusiec delikatnie podkreślo-
no żłobkami dookolnymi (ryc. 10: 5). Kolejny gar-
nek z kategorii średnich, także baniasty, zaopatrzo-
no w stosunkowo wąskie, taśmowate ucho, w prze-

15 Kategorie wielkościowe garnków i dzbanów za: Banaszak, 
Wawrzyniak: 2013: 97, 99.
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kroju zbliżone do nerkowatego. Średnica jego wyle-
wu wynosiła 12 cm, brzuśca 13,8 cm. Przejście brzu-
śca w szyjkę ozdobiono podwójnym pasmem pio-
nowych słupków wykonanych radełkiem (ryc. 10: 1). 
Ostatnie z tej grupy naczynie miało średnicę wyle-
wu 13,5 cm, brzuśca 17,3 cm, brzusiec potraktowa-
ny żłobkami dookolnymi, bark ornamentem radeł-
kowym – pionowymi słupkami przedzielanymi  „ik-
sami” (ryc. 8: 4). Jako okazy duże sklasyfikowa-
no fragmenty brzuśca garnka baniastego o zrekon-
struowanej największej wydętości 24,1 cm, pokry-
tego żłobkami dookolnymi oraz partii brzegowych 
dwóch garnków o średnicy wylewów odpowiednio: 
18 i 23,5 cm. Oba naczynia ozdobiono ornamentem 
radełkowym, w pierwszym przypadku podwójnym 
pasmem prostokątów położonym na przejściu brzu-
śca w szyjkę, w drugim pasmem „jodełek” umiesz-
czonym na okapie wylewu o krawędzi zaakcentowa-
nej ponadto palcowymi wyduszeniami.

Dzbany – 7 egzemplarzy, z gliny żelazistej, wszystkie 
stalowoszare. 
 Niemal w całości, tj. do przejścia brzuśca w szy-
ję, zachował się duży, jajowaty egzemplarz o zacho-
wanej wysokości 22,9 cm, średnicy brzuśca 19,2 cm 
i dna („na podsypce”) 11,4 cm, przedstawiony na 
ryc. 11: 4. Bark tego naczynia podkreślono rzędem 
pionowych słupków wykonanych radełkiem, a na 
brzuścu umieszczono żłobki dookolne. Dzban za-
opatrzono w szerokie, taśmowate ucho, w przekroju 
nerkowate. Jeszcze większym naczyniem okazał się 
dzban jajowaty (?) z ryc. 11: 7, którego wysokość wy-
nosiła 23 cm, średnica brzuśca 23,7 cm i dna („od-
cinanego”) 12,3 cm. Jego brzusiec ozdobiono w par-
tii środkowej gęsto położonymi żłobkami dookolny-
mi, niżej kładzionymi w coraz większych odstępach. 
Trzeci z okazów jajowatych był średniej wielkości, 
miał średnicę wylewu 11 cm, brzuśca, pokrytego 
szerokimi żłobkami dookolnymi, 14,5 cm (ryc. 11: 2). 
Z czterech pozostałych naczyń zachowały się tylko 
partie brzegowe o średnicach wylewów w granicach 
11-12 cm. Pierwsze z nich było ozdobione dookolną, 

„sfalowaną” listwą plastyczną, drugie dwoma pasma-
mi ornamentu radełkowego w formie pionowych 
słupków umieszczonymi tuż pod krawędzią wyle-
wu i na przejściu brzuśca w szyjkę, trzecie dookolną 
listwą plastyczną, czwarte pozostało nieozdobione 
(ryc. 11: 3, 5-6). 

Misy szerokootworowe – 2 okazy, stalowoszare, z gli-
ny żelazistej. 
 Oba egzemplarze zachowały się częściowo 
i między sobą różniły się nieznacznymi szczegóła-
mi. Pierwsza misa miała wysokość 12,9 cm, szero-
kość wylewu 30 cm, brzuśca 26,6 cm i dna („na 
podsypce”) 23 cm. W górnej części została ozdo-
biona pasmem żłobków dookolnych, zaś wyłożo-
ną na zewnątrz krezowatą krawędź wylewu pokry-
to ornamentem radełkowym w formie pasma pio-
nowych, lewoskrętnych słupków (ryc. 12: 5). Druga 
była nieco większa; przy tej samej wysokości śred-
nica jej wylewu wynosiła 32 cm, brzuśca 28,8 cm 
i dna („na podsypce”) 24,5 cm. Brzusiec pojemni-
ka pokryto w górnej części żłobkami dookolnymi, 
a krezę wylewu ozdobiono od góry pasmem pio-
nowych, lewoskrętnych słupków wykonanych ra-
dełkiem, zaś samą krawędź potraktowano palco-
wymi wyduszeniami (ryc. 12: 7).

Czarka – 1 okaz, z gliny żelazistej, stalowoszary. 
 Zachowany fragmentarycznie, o wysokości 
5,3 cm, średnicy wylewu 13 cm, brzuśca 12,2 cm 
i dna („odcinanego”) 8 cm, niezdobiony (ryc. 12: 3).

Pucharki – 3 okazy, z gliny żelazistej, stalowoszare. 
 Dwa z nich to stosunkowo duże, niezdobione 
naczynia o średnicach den („odcinanych”) w grani-
cach 7-7,7 cm, z brzuścem ukształtowanym konicz-
nie (ryc. 12: 4) lub beczułkowato (ryc. 12: 6). Z trze-
ciego egzemplarza zachowało się tylko dno, również 

„odcinane”, o średnicy 6 cm.

Naczynie w typie kubka/pucharka16, kamionkowe. 
 Zachował się niewielki fragment wylewu o śred-
nicy 6 cm i grubości ścianki 2 mm, z zaciekami (?) 
bezbarwnego szkliwa solnego na powierzchni ze-
wnętrznej, o barwie jasnobeżowej i przełomie musz-
lowym (ryc. 11: 1). Na ściankach pojemnika zaob-
serwowano delikatne linie skrętne, efekt wyciąga-
nia korpusu naczynia w trakcie procesu jego wyta-
czania. Naczynie wyprodukowano w miejscowości 
Waldenburg w zachodniej Saksonii17.

Pokrywki – 2 okazy, z gliny żelazistej, stalowoszare. 
 Oba egzemplarze dzwonowate, o średnicach wy-

16 W ślad za ustaleniami Andrzeja Kowalczyka (2014: 141).
17 Za udzielenie konsultacji składamy tą drogą serdeczne po-

dziękowania p. dr Andrzejowi Kowalczykowi.
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lewów 13 i 18 cm; mniejszy z podkreślonym dwoma 
żłobkami dookolnymi miejscem przejścia wylewu 
w brzusiec (ryc. 12: 1-2).
 Odnotowano także kilkanaście drobnych ułam-
ków naczyń ceglastych – nowożytnych, wypalonych 
w atmosferze utleniającej, które trafiły do omówio-
nego wyżej inwentarza ceramiki przypadkowo, m.in. 
z XIX-wiecznego wkopu fundamentowego przeci-
nającego wypełnisko obiektu.
 Fragment kołnierza kafla piecowego pochodził 
od stalowoszarego egzemplarza garnkowego.
 Na inwentarz wyrobów metalowych, wyłącznie 
żelaznych, złożyły się: fragment ząbkowanego sier-
pa o zachowanej długości 21 cm (ryc. 13: 1), dwóch 
noży (ryc. 8: 2, 5), trzech bliżej nieokreślonych okuć 
żelaznych – może pozostałości zamka (ryc. 13: 3, 
6-7) i kilku gwoździ. Przedmioty te nie mają więk-
szej wartości chronologicznej.
 Jedyny wyrób kamienny, prawdopodobnie słu-
żący do niecenia ognia przy pomocy tzw. świdra 
ogniowego, wykonano z drobnoziarnistego pia-
skowca (?). Był to niewielki, trójkątny przedmiot 
(także w przekroju), z kolistym, regularnym zagłę-
bieniem w wygładzonej części wierzchniej, w któ-
rym zapewne umieszczano hubkę. Jego długość wy-
nosiła 4,3 cm, szerokość u podstawy 3,9 cm, wyso-
kość 2,3 cm, natomiast zagłębienie miało średnicę 
2,3 cm i głębokość 0,8 cm (ryc. 13: 4).
 Analiza materiału osteologicznego – odpadów 
pokonsumpcyjnych wykazała zdecydowaną prze-
wagę kości owiec i kóz (41% całości zbioru) oraz 
bydła (32,5%) nad kośćmi świń (9,1%). Rozpozna-
no także nieliczne szczątki kostne koni (1,2%), pta-
ków – gęsi, kaczek i kur (8,4%) oraz pochodzących 
od zwierzęcia żyjącego na swobodzie – bobra (1,2%). 
Nierozpoznanymi pozostało 11 ułamków (6,6% ca-
łości zbioru). Na kościach stwierdzano rozmaite-
go rodzaju ślady pochodzenia antropogenicznego, 
przede wszystkim związane z porcjowaniem mięsa 
(rąbanie, rozcinanie, łamanie) i jego obróbką ciepl-
ną (przepalenia, zmiany koloru kości pod wpływem 
wysokiej temperatury). W kilku przypadkach zwró-
cono uwagę na charakterystyczne „zastrugania” ko-
ści udowych oraz piszczelowych bydła i owiec/kóz, 
które zinterpretowano jako ślady zabiegów związa-
nych z rzeźnictwem koszernym. Śladów takich nie 
odnotowano na kościach świń (Makowiecka, Mako-
wiecki 2014: 4, 6-7, ryc. 5a-f).

 Osobno wydzielono elementy szkieletu doro-
słego konia. Z pomiaru kości piszczelowej wynika-
ło, iż był to osobnik średniego wzrostu, o wysoko-
ści w kłębie 129 cm (Makowiecka, Makowiecki 2014: 
5-6, tab. 19). 

 Młodszy z budynków (obiekt nr 1) wzniesiono 
w konstrukcji szkieletowej. Przylegał on od północy 
do domu zrębowego18 i zachował się znacznie gorzej 
(ryc. 4-7; 14). Jego południowa część uległa niemal 
całkowitemu zniszczeniu podczas budowy funda-
mentów XIX-wiecznej synagogi, zaś pozostałe partie 
ocalały jedynie fragmentarycznie. W trakcie eksplo-
racji wypreparowano bardzo silnie rozłożone elemen-
ty drewniane ścian zachodniej, północnej i wschod-
niej, a także rozpoznano mocno przemieszane wy-
pełnisko obiektu złożone z gliniastych próchnic bar-
wy szaro-brunatnej bądź jasnoszarej z cętkami białe-
go, drobnoziarnistego piasku, grudami polepy, nie-
kiedy tworzącymi większe zgrupowania, węglami 
drzewnymi, spalenizną, ułamkami ceramiki, kość-
mi zwierzęcymi i innymi przedmiotami zalegający-
mi głównie w górnych partiach obiektu. Strop bu-
dynku odnotowano na poziomie 55,11-55,19 m n.p.m., 
a spąg – 54,90 m n.p.m. Poniżej spągu wypełniska, 
na tle calca, zarysował się układ czterech dołów po-
słupowych, w tym podwójnego (obiekty nr 1A-D), 
zapewne stanowiących elementy konstrukcji nośnej 
domu. Analiza dendrologiczna próby drewna pobra-
nej z wypełniska jednego z dołów wykazała, iż było 
ono dębowe (Krąpiec 2014: poz. 7). Przypuszczalne 
wymiary założenia wynosiły 3,75 x 3,9 m. 
 Z obiektu wydobyto 58719 fragmentów naczyń 
glinianych, 20 kafli piecowych, 2 fragmenty cerami-
ki budowlanej (fragment kształtki ceglanej i płytki 
posadzkowej, szkliwionej), 3 ułamki szkła, 12 przed-
miotów metalowych, 254 kości zwierzęce. 
 Wśród materiału ceramicznego wyróżniono na-
stępujące formy naczyń.

Garnki z podziałem na baniaste – 9, w tym 3 zrekon-
struowane w całości, zbliżone do jajowatych – 2 oraz 
bliżej nieokreślone – 5 okazów. 
 Pierwszy ze zrekonstruowanych w całości garn-
ków baniastych wykonano z glinki kaolinitowej 
i wypalono w atmosferze utleniającej, przez co przy-

18 Być może był z nim skomunikowany.
19 Przed wyklejeniem – 1003 fragmenty.
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brał charakterystyczną kremową o różowym odcie-
niu barwę powierzchni. Jego wymiary były następu-
jące: wysokość – 26 cm, średnica wylewu – 18,7 cm, 
największej wydętości brzuśca – 25,7 cm, dna („na 
podsypce”) – 11,8 cm. Bark naczynia zaznaczono pa-
smem „jodełek” wykonanym radełkiem (ryc. 16: 7). 
Nieco większy był egzemplarz z przedziału cera-
miki brunatnej o wymiarach: wysokość – 27,5 cm, 
średnica wylewu – 23,5 cm, brzuśca – 27,2 cm i dna 
(„na podsypce”) – 12 cm. Bark pojemnika podkre-
ślono dookolną listwą plastyczną (ryc. 16: 6). Trzeci 
garnek, również brunatny, był zdecydowanie mniej-
szy. Jego wysokość wynosiła 18 cm, średnica wyle-
wu 12,8 cm, brzuśca 17 cm (?), dna („na podsyp-
ce”) 9 cm. Przejście brzuśca w szyjkę tego naczy-
nia zaznaczono pasmem „wsuwanych” trójkątów 
(?) wykonanych radełkiem, zaś dolną partię brzu-
śca potraktowano żłobkami dookolnymi (ryc. 16: 8). 
Wśród zachowanych częściowo egzemplarzy tyl-
ko jeden, o średnicy wylewu 16 cm, ozdobiony na 
barku pasmem „wsuwanych” trójkątów, okazał się 
stalowoszarym (ryc. 16: 2). Pozostałe przynależa-
ły do rodziny naczyń brunatnych. Większe mia-
ły średnice wylewów w granicach 20-21 cm, mniej-
sze 14-14,5 cm, najmniejszy 10 cm. Zdobienia ogra-
niczyły się do umieszczonych na barkach pasm pio-
nowych słupków bądź „jodełek”, dołków paznokcio-
wych oraz żłobków dookolnych (ryc. 16: 5; 17: 3-4, 8).
 Garnki zbliżone do form jajowatych przedsta-
wiono na ryc. 15: 7 i 16: 4. Pierwszy z nich – stalo-
woszary, o średnicy wylewu 12 i brzuśca 13,8 cm, za-
opatrzono w stosunkowo wąskie, taśmowate ucho, 
nerkowate w przekroju, a bark zaznaczono „sfalo-
waną”, dookolną linią plastyczną oraz pasmem rom-
bów z umieszczonymi nad nimi trójkątami (?). Dru-
gi – brunatny, o średnicy wylewu 14 cm, ozdobio-
no na przejściu brzuśca w szyjkę ornamentem radeł-
kowym złożonym z pojedynczej linii „iksów”, prze-
dzielonych pionowymi słupkami. 
 Do form bliżej nieokreślonych zaliczono frag-
menty partii brzegowych 2 pojemników, stalowo-
szarego i czerwonego (ceglastego średniowieczne-
go, wypalonego w atmosferze utleniającej), o śred-
nicach wylewów odpowiednio 14 i 16 cm i przyden-
nych 3 dużych naczyń o średnicach den („na pod-
sypce”) odpowiednio: 11 (forma zbliżona do bania-
stej), 13 (forma zbliżona do jajowatej) i 17 cm z prze-
działu ceramiki brunatnej.

Dzbany z podziałem na baniaste – 2, jajowate – 
1,  „cylindryczne” (bardzo wysmukłe) – 1 i bliżej nie-
określone – 8 okazów.
 Stalowoszary, zachowany mniej więcej do po-
łowy dzban baniasty z ryc. 15: 3 posiadał średnicę 
wylewu 10,8 cm, przy średnicy największej wydę-
tości brzuśca dochodzącej do około 23 cm. Był on 
zaopatrzony w szerokie, taśmowate ucho, w prze-
kroju zbliżone do prostokątnego, lecz z dwoma że-
berkami, zaś przejście brzuśca w szyję podkreśla-
ły dwa pasma pionowych słupków wykonanych ra-
dełkiem, a brzusiec zdobiły żłobki dookolne. Drugi 
z okazów baniastych, również stalowoszary, zacho-
wał się tylko w partii przydennej. Średnica jego dna 
(„na podsypce”) wynosiła 13 cm, a brzuśca w gra-
nicach 25,5 cm. Środkową partię brzuśca tego na-
czynia ozdobiono prawdopodobnie żłobkami do-
okolnymi. Częściowo zachowany, stalowoszary eg-
zemplarz jajowaty o średnicy wylewu wynoszącej 
10,8 cm i brzuśca 12,5 cm zakwalifikowano do kate-
gorii pojemników małych. Posiadał on szerokie, ta-
śmowate i nerkowate w przekroju ucho i podkreślo-
ne pasmem żłobków dookolnych przejście brzuśca 
w szyjkę (ryc. 15: 8). Nieco zbliżony formą, lecz zde-
cydowanie bardziej wysmukły, wręcz kształtu cylin-
drycznego okazał się stalowoszary dzban, wydoby-
ty z warstwy II obiektu. Wysoki na około 23,3 cm, 
o średnicy wylewu około 10,1 cm, brzuśca 12,1 cm 
i dna („na podsypce”) 10,3 cm, z taśmowatym, ner-
kowatym w przekroju uchem przytwierdzonym pio-
nowo poniżej krawędzi wylewu oraz w górnej partii 
brzuśca i ozdobiony na przejściu brzuśca w szyjkę 
trzema pasmami słupków wykonanych radełkiem 
(ryc. 15: 6), zdecydowanie odróżniał się od pozosta-
łych naczyń tej grupy. 
 Wśród okazów o bliżej nieokreślonej formie za-
rejestrowano fragmenty 2 dzbanów o barwie po-
wierzchni czerwonej (ceglastej) wypalonych w at-
mosferze utleniającej (ryc. 15: 5) i 6 stalowoszarych, 
zredukowanych (ryc. 15: 1; 17: 1-2, 5-6). Średnice wy-
lewów tych naczyń oscylowały w granicach 8-14 cm. 
Zdobienia dotyczyły partii szyjnych i były to albo 
wykonane radełkiem pasma pionowych słupków, 

„wsuwanych” trójkątów, „iksów”, bądź plastycz-
ne, wygniatane palcami listwy dookolne lub żłob-
ki dookolne oraz w jednym przypadku linia falista, 
umieszczona bezpośrednio pod krawędzią wylewu. 
Jedyny w tym zestawie fragment partii przydennej 
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o średnicy dna („odcinanego”) 8 cm pochodził od 
niewielkiego pojemnika o barwie powierzchni czer-
wonej (ceglastej), zapewne stanowiącego naśladow-
nictwo wyrobu kamionkowego. Naczynie było od 
zewnątrz pokryte szkliwem w odcieniu zielono-brą-
zowym, solnym, a krawędź jego dna uformowano 
plastycznie palcami (ryc. 15: 4).
 Zarejestrowano także niewielki, stalowosza-
ry ułamek pokryty ornamentem strefowym – pa-
smami „jodełek” wykonanych radełkiem, być może 
fragment partii szyjnej bliżej nieokreślonego dzba-
na oraz partię przydenną niewielkiego naczynia – 
prawdopodobnie dzbanka, również stalowoszarego, 
o średnicy dna („odcinanego”) 3,7 cm.

Misa szerokootworowa – 1 okaz, z gliny żelazistej, 
stalowoszary, z charakterystycznie wyłożoną na ze-
wnątrz, krezowatą krawędzią o nieokreślonej średni-
cy wylewu. 

Miseczka/czarka (?) – 1 niewielki i stosunkowo głębo-
ki okaz, z gliny żelazistej, stalowoszary, o średnicy wy-
lewu 12 cm (?).

Pucharki – 4 okazy, z gliny żelazistej, stalowoszare.
 Zachowały się tylko ich partie przydenne o śred-
nicach den (w 3 przypadkach „odcinanych” ze śla-
dami tzw. pętli, w jednym „na podsypce”) 5-6 cm, 
wszystkie niezdobione (ryc. 15: 2; 17: 7).

Pokrywki – 5 okazów dzwonowatych, w tym 3 stalo-
woszare i 2 o powierzchni czerwonej, wszystkie z gliny 
żelazistej. Jeden z okazów „czerwonych” pokryto bli-
żej nieokreślonym ornamentem malowanym pobiałą.
 Odnotowano całą, stalowoszarą formę o wyso-
kości 6 cm oraz średnicy wylewu 13 cm (ryc. 16: 1), 
w pozostałych trzech przypadkach uchwycono je-
dynie średnice wylewów, które mieściły się w grani-
cach od 14 do 16 cm (ryc. 16: 3). 
 Gwoli ścisłości należy odnotować obecność kil-
kunastu drobnych ułamków naczyń ceglastych no-
wożytnych, stanowiących zdecydowanie obcy, przy-
padkowy wtręt w omawianym zbiorze ceramiki.
 Podobną wartość poznawczą mają fragmenty 
kafli piecowych, formowanych na kole garncarskim 
i w matrycach; wszystkie nowożytne, absolutnie nie 
przystające do średniowiecznych materiałów cera-
micznych wydobytych z obiektu nr 1.

 Inwentarz wyrobów metalowych ograniczył się 
do 2 noży żelaznych (ryc. 17: 9, 23: 7), D-kształtnej, 
żelaznej sprzączki do pasa (ryc. 17: 10), żelazne-
go uchwytu na łuczywo (ryc. 23: 8), kilku gwoździ, 
również żelaznych oraz ołowianego wytopka, być 
może pozostałości plomby – niestety, bez śladów ja-
kichkolwiek oznaczeń. Przedmioty te nie mają jed-
noznacznego umocowania chronologicznego.
 W materiale kostnym zdecydowanie przeważały 
kości bydła (40,6% całości zbioru) oraz owiec i kóz 
(32,1%) nad kośćmi świń (8%). Ujawniono nielicz-
ne szczątki kostne koni (2,4%), ptaków – gęsi (być 
może także dzikich), kaczek i kur (4,7%) oraz po-
chodzących od zwierząt dzikich – zająca i jelenia 
(0,9%)20. Nierozpoznanymi pozostało 24 ułamków, 
tj. 11,3% całości zbioru. Poszczególne kości nosiły 
ślady związane z porcjowaniem i obróbką cieplną 
mięsa. Na kilkunastu kościach udowych oraz pisz-
czelowych bydła oraz owiec/kóz zaobserwowano 
ślady zabiegów związanych z rzeźnictwem koszer-
nym (Makowiecka, Makowiecki 2014: 4, 6-7, ryc. 6).
  Odkryto także kości szkieletu kota. Pochodzi-
ły one od osobnika dorosłego (Makowiecka, Mako-
wiecki 2014: 5, tab. 18). 
 Obiekt nr 3 – odstojnik na wodę, zlokalizowany 
w południowo-zachodnim narożu wykopu. Był za-
chowany mniej więcej w połowie, gdyż jego część 
zachodnią zniszczono podczas robót budowlanych. 
Przylegał bezpośrednio do zachodniej ściany obiek-
tu nr 1 i był z nim funkcjonalnie powiązany. W rzu-
cie poziomym kolisty, w przekroju pionowym zbli-
żony do prostokątnego. Wymiary: średnica 1,5 m, 
przypuszczalna głębokość 0,8/0,85 m21. Na jego wy-
pełnisko złożył się zespół kilku szarych i szaro-bru-
natnych warstw próchnicznych z domieszką gliny, 
spiaszczonych na obrzeżach oraz smugami rozło-
żonego drewna (pozostałości wpuszczonej w grunt 
na głębokość około 0,75 m beczki?). Eksplorowany 
od poziomu 55,19 m n.p.m. (ryc. 4-6). Z wypełniska 
obiektu wydobyto fragmenty czterech naczyń gli-
nianych22, w tym ułamek brzuśca ozdobiony żłobka-
mi dookolnymi od bliżej nieokreślonego naczynia 
brunatnego i 3 partii przydennych pojemników sta-
lowoszarych o średnicach den („na podsypce”) od-

20 W przypadku jelenia odnotowano fragment odnogi tyki ze 
śladami obróbki.

21 W trakcie podczyszczania profilu obiekt uległ zawaleniu 
wskutek gwałtownego wystąpienia wody gruntowej, stąd 
tryb przypuszczający.

22 Przed wyklejeniem – 8 fragmentów.
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powiednio: 9, 12 i 14 cm oraz 15 kości zwierzęcych 
bydła, owiec bądź kóz, a także kur. Jedna kość pozo-
stała nieoznaczona (Makowiecka, Makowiecki 2014: 
tabela 1).
  Na podstawie analizy materiałów ruchomych, 
w szczególności ceramiki przyjęto, iż opisany po-
wyżej zespół obiektów był użytkowany w 2. połowie 
XIV wieku, może nawet do początków następne-
go stulecia, z tą uwagą, że budynek zrębowy (obiekt 
nr 2) powstał nieco wcześniej od wybudowane-
go w technice szkieletowej (obiekt nr 1). Nie nale-
ży także wykluczyć, że oba budynki funkcjonowały 
przez jakiś czas razem aż po kres użytkowania.

Wykop nr II /14
 Wykop o wymiarach 2,1 x 2,5 m założono 
w odległości 3,45 m na południe od południowo-
wschodniego naroża wykopu nr I/14 (ryc. 2) w celu 
rozpoznania obiektu nr 4 – reliktów wziemnego 
składu na żywność (lodowni). Obiekt ten zajął nie-
mal całą powierzchnię wykopu. Eksplorację popro-
wadzono od poziomu 55,15 m n.p.m., by zakończyć 
około 0,15 m niżej.
 Zachowała się tylko partia spągowa domniema-
nej lodowni. Była to zorientowana na północ, wko-
pana w piaszczyste podłoże drewniana konstruk-
cja o wymiarach 1,2 x 1,5 m, zbudowana prawdopo-
dobnie w technice sumikowo-łątkowej. Ze ścian za-
chowały się tylko smugi mocno rozłożonego drew-
na o szerokości 1-2 cm, natomiast z narożnych słup-
ków przeplamienia szarej próchnicy z żółto-sza-
rym piaskiem o wymiarach 0,1 x 0,1 m. Dno obiek-
tu prawdopodobnie wyłożono korą (Krąpiec 2014: 
poz. 2). Wypełnisko stanowiła brunatna próchnica 
z węglami drzewnymi i rozdrobnioną polepą, któ-
ra na obrzeżach przechodziła w zglinioną próch-
nicę z plamami szarego, drobnoziarnistego piasku, 
żółto-szarej gliny oraz smugami rozłożonego drew-
na. Miąższość tych nawarstwień wynosiła około 
0,1/0,12 m. 
 Z obiektu wydobyto 7 fragmentów naczyń gli-
nianych23 z przedziału brunatnych i stalowoszarych, 
w tym górną partię zredukowanego, cienkościenne-
go dzbana o domniemanej średnicy wylewu 11 cm, 
fragment bliżej nieokreślonego przedmiotu metalo-
wego oraz 26 kości zwierzęcych, głównie bydła oraz 
owiec/kóz (Makowiecka, Makowiecki 2014: tab. 1).

23 Przed wyklejeniem – 12 fragmentów.

 Chronologię lodowni zawarto w 2. połowie 
XIV – początkach XV wieku. Wydaje się, iż stano-
wiła ona integralną część zespołu obiektów z wyko-
pu nr I/14.

Wykop nr III/14
 Wykop o wymiarach 4,7 x 4 m został umiej-
scowiony w odległości 4,35 m od wschodniego 
oraz 8,45 m od południowego muru szczelinowe-
go, wyznaczających podziemną przestrzeń garażo-
wą wznoszonego budynku24 i zarazem 10,75 m od 
wschodniej granicy wykopu badawczego nr I/14. 
Od strony północnej zasięg wykopu ograniczył be-
tonowy mur wjazdu do hali garażowej (ryc. 2). Pra-
ce eksploracyjne rozpoczęto na poziomie 55,25 m 
n.p.m., by zakończyć około 1,15 m głębiej, już poni-
żej poziomu wody gruntowej.
 W wykopie odsłonięto mocno zniszczony, tak-
że wkopem pod XVII-wieczny, kamienno-ceglany 
fundament (?)25, relikty średniowiecznego domu 
mieszkalnego (obiekt nr 5), wzniesionego w kon-
strukcji sumikowo-łątkowej (?) i towarzyszącego 
mu rząpia i studni (?). Zachowane relikty budynku 
były zlokalizowane dokładnie na wysokości domu 
zrębowego z wykopu nr I/14, w odległości około 
10-11 metrów od jego ściany wschodniej.
 Z elementów konstrukcyjnych domostwa, które-
go orientacja pozostała nieokreślona, zachował się 
fragment podwaliny ściany wschodniej o długości 
ok. 2,9 m i południowej o długości ok. 2,6 m wraz 
z pozostałościami słupa – łątki (?) o średnicy 0,2 m, 
który został osadzony w południowo-wschodnim 
narożu założenia. Zarejestrowano także ślady po 
przypuszczalnym wejściu, które wiodło do budyn-
ku od strony wschodniej26. Do budowy chaty użyto 
drewna sosnowego (Krąpiec 2014: poz. 12).
 Eksplorację obiektu poprowadzono od warto-
ści 55.15 do 54.13 m n.p.m. W partii stropowej, pod 
XVII-wiecznymi utworami próchnicznymi prze-
mieszanymi z gruzem ceglanym i zaprawą wapien-
ną (tzw. poziom nowożytny) odnotowano war-
stwę szarobrunatnej, gliniastej próchnicy z węgla-
mi drzewnymi, rozdrobnioną polepą, fragmentami 
naczyń glinianych i kości zwierzęcych o miąższości 

24 Licząc od wewnętrznych krawędzi murów szczelinowych do 
południowo-wschodniego naroża wykopu archeologicznego.

25 Być może były to pozostałości murowanej zabudowy działki 
z XVII – XVIII wieku, wspomniane w jednym ze sprawozdań 
Z. Karolczaka (2005: 2-3).

26 Może zatem budynek ustawiono frontem do ulicy Szewskiej?
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około 0,2/0,25 m. W jej spągu, na poziomie 54,43 m 
n.p.m. uchwycono centymetrową warstewkę silnie 
rozłożonego drewna, zapewne pozostałości podło-
gi. Poniżej zalegał zespół trzech horyzontalnie uło-
żonych warstw, na które składały się: żółto-szara gli-
na przemieszana z szarym, drobnoziarnistym pia-
skiem, węglami drzewnymi i polepą, beżowy, drob-
noziarnisty piasek (w jego obrębie warstewka rozło-
żonego drewna) i szara, spiaszczona próchnica prze-
mieszana z żółtym piaskiem i polepą. Spąg obiek-
tu zajęła dziesięciocentymetrowej grubości warstwa 
szarej, spiaszczonej próchnicy z rozłożonym drew-
nem. Kilkanaście centymetrów pod podłogą domu 
uchwycono pozostałości rząpia – prawdopodobnie 
wkopaną w calcowy piasek beczkę bądź kosz o śred-
nicy 0,7 m27. Budynek był zagłębiony w grunt rodzi-
my, tj. żółty, drobnoziarnisty piasek pochodzenia 
rzecznego na co najmniej 0,5 m (ryc. 18-20).
 Z obiektu pozyskano 249 fragmentów naczyń gli-
nianych28, 31 fragmentów kafli piecowych29, 7 ułam-
ków szkła, 15 przedmiotów metalowych, 1 kamien-
ny, prawdopodobnie osełkę, 91 kości zwierzęcych. 
 W obrębie zbioru liczącego 197 fragmentów ce-
ramiki o chronologii średniowiecznej wyróżniono 
następujące formy naczyń.

Garnki – 8 okazów, w tym 3 baniaste, 1 jajowaty (?) 
i 4 bliżej nieokreślone morfologicznie. Wyjąwszy jeden, 
bliżej nieokreślony egzemplarz o barwie powierzchni 
czerwonej (ceglastej), pozostałe określono jako stalo-
woszare. Wszystkie wykonano z gliny żelazistej. 
 Największym, z kategorii naczyń bardzo du-
żych, okazał się ułamek bliżej nieokreślonego po-
jemnika o średnicy wylewu 24 cm. Dużymi nazwa-
no 2 fragmentarycznie zachowane egzemplarze, 
w tym baniasty o średnicy wylewu 18 cm, ozdobio-
ny w górnej partii brzuśca pojedynczym, wąskim 
żłobkiem dookolnym (ryc. 22: 1) oraz bliżej nie-
określony o średnicy wylewu 16 cm. Trzy naczy-
nia (2 baniaste, 1 bliżej nieokreślone morfologicz-
nie) przypisano do kategorii pojemników średnich. 
Pierwsze z nich, zrekonstruowane w całości, miało 
wysokość 14,2 cm, średnicę wylewu 10,6 cm, brzu-
śca 14,2 cm i dna („na podsypce”) 8 cm. Powierzch-
nię jego brzuśca ozdobiono żłobkami dookolnymi, 

27 Gwałtownie napływająca woda gruntowa uniemożliwiła do-
kładną eksplorację i zadokumentowanie reliktów odstojnika.

28 Przed wyklejeniem – 328 fragmentów.
29 Przed wyklejeniem – 40 fragmentów.

a bark podkreślono pojedynczą, wąską, lecz głębo-
ko rytą linią dookolną (ryc. 22: 5). Drugie, z uchem 
o przekroju nerkowatym, posiadało średnicę wyle-
wu 12 cm i brzuśca 13,5 cm (ryc. 22: 4), zaś trzecie 
średnicę wylewu 13 cm. Jako pojemniki małe uzna-
no 2 naczynia, w tym partię przydenną egzempla-
rza jajowatego (?) o średnicy dna („odcinanego”) 
4,5 cm i największej wydętości brzuśca 5,7 cm (ryc. 
22: 3) oraz fragment wylewu naczynia o średnicy 
8 cm, z umieszczonym na przejściu brzuśca w szyj-
kę pasmem ornamentu radełkowego lub stempel-
kowego z motywem gwiazdek (?)30.

Dzbany – 3 okazy, stalowoszare, wypalone z gliny że-
lazistej.
 Zrekonstruowano w całości 1 egzemplarz, który 
określono jako formę baniastą. Jego wymiary były 
następujące: wysokość – 22,8 cm, średnica wylewu 

– 13,2 cm, brzuśca – 18,7 cm, dna („odcinanego”) – 
11,2 cm. Partię środkową brzuśca tego naczynia po-
kryto żłobkami dookolnymi, zaś bark zaakcento-
wano podwójną linią dookolną. Ucho taśmowate, 
w przekroju zbliżone do nerkowatego (ryc. 21: 6). 
Dzban wydobyto z rząpia umieszczonego pod pod-
łogą domu. Kolejny egzemplarz, jajowaty, miał śred-
nicę wylewu 12 cm i ucho taśmowate, w przekroju 
zbliżone do prostokątnego (ryc. 21: 3). Z ostatniego 
zachował się niewielki fragment wylewu o średnicy 
9 cm (ryc. 21: 4).

Misy szerokootworowe – 2 okazy. 
 Wyróżniono 2 niewielkie, stalowoszare frag-
menty wylewów o krezowatych krawędziach; jed-
ną z nich ozdobiono od strony wierzchniej rytą li-
nią falistą.

Czarka – fragment stalowoszarego, stosunkowo głę-
bokiego naczynia o średnicy wylewu 13 cm, niezdo-
bionego (ryc. 21: 1).

Pucharek – fragment partii przydennej stosunkowo 
niewielkiego naczynia o średnicy dna („na podsypce”) 
5,2 cm. Stalowoszary (ryc. 22: 2).

30 Ewidentny ornament stempelkowy z motywem gwiazdek 
stwierdzono na 2 niewielkich ułamkach brzuśców pocho-
dzących od bliżej nieokreślonych naczyń stalowoszarych. Są 
to jedyne pewne przypadki zastosowania stempelka w całym 
zbiorze ceramiki średniowiecznej z ul. Dominikańskiej 
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Pokrywki – 2 fragmentarycznie zachowane okazy 
dzwonowate o średnicy wylewów odpowiednio: 14 
i 16 cm. Stalowoszare.
 Pozostałe 58 fragmentów ceramiki przypisa-
no okresowi nowożytnemu. Wśród nich wydzielo-
no 2 niewielkie garnki, w tym ceglasty okaz jajowa-
ty o średnicy wylewu 9 cm i brzuśca 9,6 cm oraz 
bliżej nieokreślony morfologicznie o średnicy wy-
lewu 8 cm, siwy. Rozpoznano także ułamek wyle-
wu siwego dzbana o średnicy 12 cm (ryc. 21: 5), pa-
telni (trójnóżka) o średnicy wylewu 18 cm oraz po-
krywki stożkowatej o średnicy wylewu 16 cm; oba 
naczynia ceglaste, wypalone w atmosferze utleniają-
cej. Wyróżniono fragment szerokootworowej misy 
o barwie powierzchni kremowej z odcieniem cegla-
stym, którą wykonano z gliny kaolinitowej. Średni-
ca jej wylewu o pofalowanej, wyłożonej na zewnątrz 
krawędzi wyniosła 24 cm (ryc. 21: 2).
 Zdecydowaną większość kafli przypisano XVII 
stuleciu. Wśród nich odnotowano przykłady kafli 
formowanych na kole garncarskim, m.in. stosunko-
wo płytki egzemplarz miskowy z kwadratowym wy-
lotem o długości boku 14,8 cm, średnicy dna 12 cm 
i wysokości 8,6 cm, pokryty zielonym szkliwem od 
wewnątrz i w matrycach, np. fragment płyty ozdo-
biony charakterystycznym dla 2. połowy tegoż stule-
cia ornamentem zbliżonym do palmetowego. Praw-
dopodobnie z końca XV – 1. połowy XVI w. pocho-
dziły fragmenty stalowoszarego kafla garnkowego o 
wylocie kwadratowym (?), z krawędzią zachyloną 
do wewnątrz. 
 Spośród kilkunastu przedmiotów metalowych 
wydobytych w obrębie obiektu nr 5 prowenien-
cję średniowieczną przypisano żelaznemu uchwy-
towi na łuczywo (ryc. 23: 1), fragmentowi żelazne-
go noża (ryc. 23: 4) i kilku gwoździom (m.in. przed-
stawionym na ryc. 23: 2-3). Pozostałe, w tym żelazny 
uchwyt (ryc. 23: 5) i rodzaj puzderka (?) wykonanego 
z miedzianej blachy (ryc. 23: 6) uznano za nowożytne. 
 W materiale kostnym przeważały, acz w nieco 
mniejszym stopniu niż w inwentarzach z pozosta-
łych chat, kości bydła (35,1% całości zbioru) oraz 
owiec i kóz (30,8%) nad kośćmi świń (17,6%). Ujaw-
niono także szczątki kostne ptaków – gęsi, być może 
gęgaw i kur (7,7%). Nierozpoznanymi pozosta-
ło 8 ułamków, tj. 8,8% całości zbioru. Niektóre ko-
ści nosiły ślady związane z porcjowaniem i obróbką 
cieplną mięsa. Wyróżniono kości udowe oraz pisz-

czelowe bydła oraz owiec/kóz ze śladami zabiegów 
związanych z rzeźnictwem koszernym (Makowiec-
ka, Makowiecki 2014: 4, 6-7, ryc. 5g-h). 
 Domniemana studnia (obiekt nr 6) została od-
słonięta w bezpośrednim sąsiedztwie południowo-
wschodniego naroża chaty na wysokości 54,58 m 
n.p.m. Była to drewniana, kwadratowa w rzu-
cie (o bokach wklęsłych) konstrukcja wzniesiona 
w technice zrębowej lub zrębu przysłupowego o wy-
miarach 0,7 x 0,7 m. Jej wypełnisko stanowiła żół-
ta glina z przeplamieniami szarej, silnie spiaszczo-
nej próchnicy oraz – w narożu południowo-zachod-
nim żółty, drobnoziarnisty piasek z domieszką bar-
dzo silnie spiaszczonej, szarej próchnicy (ryc. 18-20, 
24). Spągu obiektu nie uchwycono ze względu na 
gwałtownie następujący wyciek wody gruntowej. 
 Wydobyto natomiast fragmenty wielkiego garn-
ka baniastego z przedziału ceramiki brunatnej. Zre-
konstruowana rysunkowo wysokość tego pojem-
nika wyniosła 28,5 cm, średnica wylewu 24,4 cm, 
brzuśca 27,6 cm i dna („na podsypce”) 11,8 cm. 
Brzusiec naczynia pokryto szerokimi, położonymi 
w centymetrowych odstępach, żłobkami dookolny-
mi (ryc. 22: 6). 
 Omówiony wyżej zespół obiektów funkcjonował 
w 2. połowie XIV – początkach XV wieku.

Wykop nr IV/14
 Wykop o wymiarach 2,1 x 2,2 m założono 
w miejscu odkrycia średniowiecznego dołu kloacz-
nego, w odległości 0,75 m na południe od południo-
wo-zachodniego naroża wykopu nr III/14 (ryc. 2). 
 Wspomniany dół kloaczny (obiekt nr 7) zaj-
mował centralną partię wykopu. Był zabezpieczo-
ny drewnianą obudową o wymiarach 1,2 x 1,3 m, 
zbudowaną z poziomych dranic łączonych w naro-
żach  „na ucios”, konstrukcyjnie zbliżoną do warian-
tu X w myśl podziału zaproponowanego przez Ro-
berta Krzywdzińskiego (2005: 286, ryc. 2). Do budo-
wy skrzyni użyto sosnowych (Krąpiec 2014: poz. 1, 3, 
5-6) dranic o szerokości około 13 – 15 cm i grubo-
ści 3-5 cm. Strop tego urządzenia uchwycono na po-
ziomie 55.00 m n.p.m., a spąg ok. 1 metra niżej. Wy-
pełnisko dołu stanowiła w stropie zgliniona, szara 
próchnica z soczewami biało-żółtego, drobnoziar-
nistego piasku, drobnym gruzem ceglanym, pole-
pą i zbutwiałym drewnem, niżej silnie zmineralizo-
wana mierzwa, w której tkwiły zachowane w cało-
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ści bądź we fragmentach naczynia gliniane oraz ka-
fle piecowe. Na zewnątrz, wokół obudowy wydzielo-
no warstwę szarego, drobnoziarnistego piasku prze-
syconego zmineralizowanymi wydzielinami z dołu 
kloacznego o szerokości 0,05/0,15 m. Na poziomie 
54,85 m n.p.m. zarejestrowano zarys drewnianej 
owalnej klapy (?) o wymiarach 1 x 0,8 m, całkowicie 
rozłożonej, na której spoczywał, odwrócony dnem 
do góry, wielki, miskowy kafel. Ze względu na sil-
nie napływająca wodę gruntową dolne partie kloaki 
wybrano przy pomocy sprzętu mechanicznego (ryc. 
25). 
 Z obiektu pozyskano m.in. kilkanaście całych lub 
fragmentarycznie zachowanych naczyń glinianych, 
trzy kafle garnkowe i jeden okaz miskowy, ułamek 
niewielkiego naczynia szklanego, płytkę posadzko-
wą oraz niewielki zbiór kości zwierzęcych, m.in. ele-
menty szkieletu kury i szczupaka (Makowiecka, Ma-
kowiecki 2014: tab. 20-21). 
 Wydobyte z najniższych warstw naczynia gli-
niane bez wyjątku okazały się średniowiecznymi. 
Wśród nich wyróżniono następujące formy.

Garnki, w tym 2 egzemplarze jajowate, 5 baniastych 
(3 uchate) i 1 bliżej nieokreślony morfologicznie. 
 Zrekonstruowany garnek jajowaty z przedzia-
łu ceramiki brunatnej zakwalifikowano do katego-
rii pojemników dużych. Jego wysokość wynosiła 
21,8 cm, średnica wylewu 14,4 m, brzuśca 19,6 cm 
i dna 9 cm. Brzusiec tego naczynia ozdobiono żłob-
kami dookolnymi (ryc. 26: 2). Drugi okaz jajowa-
ty zachował się od dna do punktu umiejscowionego 
nieco powyżej największej wydętości brzuśca. Śred-
nica pokrytego żłobkami dookolnymi brzuśca wyno-
siła 18,5 cm, dna („odcinanego”) 9,5 cm. Naczynie to, 
po wypaleniu w atmosferze redukcyjnej, przybrało 
barwę powierzchni stalowoszarą (ryc. 27: 2) Wśród 
garnków baniastych cztery określono jako średniej 
wielkości i jedno małej. Wysokości tych pierwszych 
oscylowały w granicach od 14 do 16,4 cm, średnice 
wylewów 11,4-13,6 cm, brzuśców 14,8-16,5 cm, den 
(wszystkie „odcinane”) 8,7-10 cm. Trzy z nich były 
stalowoszare, czwarte brunatne; wszystkie pokry-
te żłobkami dookolnymi, w jednym przypadku kra-
wędź wylewu została uformowana plastycznie pal-
cami (ryc. 26: 1, 3, 5-6). Najmniejszy z przedstawia-
nych tutaj garnków, stalowoszary, posiadał nastę-
pujące wymiary: wysokość 12,6 cm, średnica wyle-

wu 11,8 cm, brzuśca 12,5 cm i dna („odcinanego”) 
7,5 cm. Jego brzusiec zaopatrzono w żłobki dookol-
ne, bark podkreślono pojedynczą, głęboko rytą li-
nią dookolną (ryc. 10: 3). Podobnie ozdobiono frag-
ment bliżej nieokreślonego garnka uchatego z prze-
działu ceramiki brunatnej o średnicy wylewu 17 cm. 
Na uchu (w przekroju nerkowatym) stwierdzono 
zacieki zielonego szkliwa (ryc. 26: 4).

Dzban - zachowany w całości okaz baniasty śred-
niej wielkości, stalowoszary, zaopatrzony w taśmo-
wate ucho, w przekroju nerkowate, o następują-
cych wymiarach: wysokość – 16,8 cm, średnica wyle-
wu – 8,3 cm, brzuśca – 15,5 cm i dna („na podsyp-
ce”) 10,6 cm.
 Tektonikę naczynia podkreślały pasma delikat-
nych żłobków umieszczone na największej wydęto-
ści brzuśca i w górnej partii szyjki. Powierzchnię na-
czynia poddano zabiegowi wyświecania (ryc. 28: 5).

 W górnych partiach obiektu natrafiono na 2 na-
czynia z przedziału ceramiki ceglastej – nowożytnej. 
Pierwszym był zachowany w całości głęboki talerz 
o wysokości 7,8 cm, średnicy wylewu 27,4 cm i dna 
(„odcinanego”) 12,5 cm, pokryty od wewnątrz nie-
przezroczystym szkliwem barwy brązowej, niezdo-
biony (ryc. 27: 1), drugim fragment rynienki z tu-
lejowatym uchwytem o wysokości 6,5 cm, zacho-
wanej długości 25,5 cm i szerokości 16,7 cm z wnę-
trzem pokrytym szkliwem brązowym, nieprzezro-
czystym, okopcony od zewnątrz (ryc. 27: 4). 
 Dwa egzemplarze kafli garnkowych wypalo-
no w atmosferze utleniającej, jeden w redukcyjnej. 
Różniły się miedzy sobą nieznacznymi szczegóła-
mi. Wszystkie miały kwadratowe wyloty, punkty „X” 
umieszczone w 1/3 lub – w przypadku okazu reduk-
cyjnego – 2/3 odległości od krawędzi naczynia, na-
chylenie prostych ścianek w granicach 6 – 8°, krawę-
dzie otworów typu III (za: Dąbrowska 1987: 65-67). 
Kafel stalowoszary był nieco mniejszy, przy długo-
ści 13,4 cm posiadał wylot o boku 14,2 cm i średnicę 
dna („odcinanego”) 10,2 cm (ryc. 28: 1), natomiast 
dwa pozostałe odpowiednio: długość – 15,5/15,6 cm, 
bok wylotu – 15/16 cm, średnicę dna (w obu przy-
padkach „odcinane”) - 11,5/12,5 cm (ryc. 28: 2-3). 
Natomiast wypalony w atmosferze utleniającej 
okaz miskowy o długości 14,2 cm, z owalnym wy-
lotem o wymiarach 22,5 x 24,5 cm i z dnem („od-
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cinanym”) o średnicy 13,5 cm, został w momencie 
odkrycia wzięty za wielkie naczynie donicowate31. 
Punktu „X” nie wyznaczono (przy dnie?), nachy-
lenie ścianki wynosiło 23°, typ krawędzi określono 
jako II (ryc. 28: 4). 
 Ponadto z wypełniska kloaki uzyskano niepo-
lewaną płytkę posadzkową kształtu romboidalne-
go grubości 1,8 cm i długości boku 12,3 cm oraz 
dno z faliście ukształtowaną krawędzią niewielkiej 
szklanicy o średnicy 6,3 cm wykonane ze szkła bia-
łego, przezroczystego, silnie skorodowanego, za-
opatrzone w przylepiec (ryc. 27: 3); oba przedmio-
ty uznano za nowożytne.
 Z analizy dokumentacji rysunkowej zamieszczo-
nej w sprawozdaniu z 2005 roku wynika, iż na obiekt 
nr 5 prawdopodobnie natrafiono w trakcie prowa-
dzonych wówczas prac wykopaliskowych. Na pla-
nie sytuacyjnym wykopów archeologicznych został 
on zaznaczony jako kamienna studnia, lecz na kolej-
nym, obrazującym sytuację stratyfikacyjną w wyko-
pie nr 1, odcinek 3 na poziomie 56,00 m n.p.m. (?), 
wrysowano w obręb konstrukcji kamiennej zalegają-
cą poniżej konstrukcję drewnianą o wymiarach 1,15 
x 1,2 m (Karolczak 2005: ryc. 3-4), przypominającą 
odkrytą w wykopie nr IV/14. Wydobyto zeń przynaj-
mniej kilka, zachowanych w całości bądź fragmen-
tarycznie, nowożytnych i średniowiecznych naczyń 
glinianych oraz szklanych (Karolczak 2005: fot. 1-8). 
Obiekt określono jako murowaną latrynę pochodzą-
cą z XVII – XVIII wieku (Karolczak 2005: 2-3). 
 W świetle powyższych informacji i wyników 
badań z 2014 roku stwierdzono, że początki funk-
cjonowania obiektu nr 5 sięgają prawdopodobnie 
pierwszych dziesiątków lat XV wieku. Kres jej użyt-
kowania nastąpił w czasach nowożytnych. Być może 
z kloaki korzystali mieszkańcy budynku odkrytego 
w wykopie nr III/14. 

Sondaże „A” i „B”
 Sondaże założono dla potrzeb wznoszonego bu-
dynku. Zostały zlokalizowane w części południowo-
zachodniej wykopu budowlanego na działce nr 76, 
w odległości około 1,5 m od zachodniego oraz 5,2 m 

– sondaż „A” i 1,5 m – sondaż „B” od południowego 
muru szczelinowego. Ich wymiary wynosiły odpo-
wiednio: 1,8 x 1,8 m i 1,7 x 2 m (ryc. 2).

31 Być może, ze względu na wielkość i kształt należałoby go na-
zwać właśnie kaflem „donicowatym”. 

  W obu wykopach zaobserwowano warstwę 
spiaszczonej, szaro-czarnej próchnicy, silnie prze-
syconej utworami organicznymi, lecz pozbawionej 
jakichkolwiek elementów antropogenicznych. Mia-
ła ona ponad metr miąższości licząc w dół od war-
tości ok. 55,15 m n.p.m. i zalegała w części zachod-
niej wykopu budowlanego na działce nr 75. Nawar-
stwienia próchniczne o podobnym charakterze od-
notowano także w profilu ziemnym usytuowanym 
na granicy działek nr 68 i 67, na ich tyłach – w par-
tii podwórzowej. 
 Charakter tych warstw wskazał, że stanowiły one 
prawdopodobnie pozostałość po funkcjonującym 
tutaj onegdaj bliżej nieokreślonym cieku wodnym 
płynącym w kierunku północno-wschodnim, ku 
dolinie rzeki Bogdanki.
 W trakcie głębienia wykopu budowlanego ob-
serwowano także rozbiórkę murów fundamento-
wych dawnych synagog. Były one zbudowane z po-
tężnych głazów kamiennych spojonych mocną za-
prawą wapienną bądź ze starannie kładzionych na 
zaprawie wapiennej cegieł wyrabianych maszyno-
wo w standardzie przyjętym dla XIX-wiecznego bu-
downictwa pruskiego. Odnotowano także obecność 
XX-wiecznych żelazobetonowych podstaw pod ko-
lumny empory dawnej synagogi Stowarzyszenia 
Braci Gminy.
 Z gruzowiska po rozebranych synagogach pozy-
skano pojedyncze fragmenty naczyń glinianych i ka-
fli, w tym bardzo ciekawy, zachowany niestety frag-
mentarycznie, egzemplarz barokowego płytowego 
kafla narożnego z przedstawieniem godła Rzeczy-
pospolitej – orła w koronie podtrzymywanej przez 
lwy, pokrytego szkliwem barwy zielonej, z 1. poło-
wy XVII stulecia (ryc. 29 : 3).

*   
*   

*

 Odsłonięte w wykopach przy ulicy Domini-
kańskiej nr 9 obiekty stanowiły z całą pewnością 
pozostałości najstarszej zabudowy na poddanym 
badaniom terenie. Należały do dwóch zespołów 
mieszkalnych wzniesionych w 2. połowie XIV 
wieku na osobnych parcelach, których wymia-
ry pozostały, niestety, nieznane. Pierwszy z nich 
składał się z dwóch budynków, rząpia i tzw. lo-
downi (obiekty nr 1-4), natomiast drugi z domu, 
studni (?), rząpia oraz latryny (obiekty nr 5-7). 
Od strony zachodniej domostwa sąsiadowały z 
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bliżej nieokreślonym ciekiem wodnym, którego 
ślady odkryto w sondażach „A” i „B”32. Natomiast 
od siebie, na kierunku wschód – zachód, były od-
dalone o około 10-11 metrów. 
 Każdy z budynków wzniesiono w innej technice: 
szkieletowej (obiekt nr 1), zrębowej (obiekt nr 2) i 
prawdopodobnie sumikowo-łątkowej (obiekt nr 5). 
Ich powierzchnie użytkowe oscylowały w grani-
cach 11,5-14,5 m2. Obiekty nr 1 i 2 były zorientowa-
ne wzdłuż osi północ – południe, nr 5 być może był 
ustawiony frontem w kierunku wschodnim. Stro-
py poszczególnych założeń odsłonięto na poziomie 
55,1/55,15 m n.p.m., pierwotne poziomy użytkowe 
około 0,5/0,7 m niżej, tj. kilkanaście centymetrów 
powyżej stałego poziomu wody gruntowej. Domy 
nie były podpiwniczone, lecz wkopane na co naj-
mniej kilkadziesiąt centymetrów w grunt rodzimy. 
Przed podsiąkaniem wody gruntowej zostały zabez-
pieczone rząpiami, które założono bądź przy ścianie 
od strony zewnętrznej bądź bezpośrednio pod pod-
łogą. Do budynku nr 2 domniemane wejście prowa-
dziło od strony południowej, zaś nr 5 – wschodniej. 
Jak już wcześniej zaznaczono, budynki w wykopie 
nr I/14 prawdopodobnie przez jakiś czas funkcjono-
wały razem.
 Z urządzeń gospodarczych zarejestrowano po-
nadto pozostałości domniemanej lodowni (obiekt 
nr 4), studni (obiekt nr 6) i dołu kloacznego (obiekt 
nr 7). Pierwsze z nich, zachowane tylko w swojej 
partii spągowej, jest drugim tego typu znaleziskiem 
w Poznaniu, po odkryciu podobnej konstrukcji kil-
kanaście lat temu na tyłach posesji przy ul. Gołębiej 
nr 6, datowanej jednak na lata zdecydowanie wcze-

32 Według Alfreda Kanieckiego w momencie lokacji Poznania 
układ hydrograficzny w jego najbliższej okolicy zbytnio nie 
odbiegał od sytuacji przedstawianych na XVII – XVIII-wiecz-
nych planach i widokach miasta (2004: 105). Sądzimy jednak, 
że w północnej części miasta lokacyjnego sytuacja hydrogra-
ficzna była bardziej skomplikowana niż dotąd zakładano i od 
połowy XIII wieku ulegała ona nieustannym zmianom powo-
dowanym wymogami nowopowstającego organizmu miej-
skiego. Regulacje dotyczyły przede wszystkim zmian biegu 
rzeki Bogdanki, której część wód wpuszczono w fosę miej-
ską, a pozostałej części pozwolono na wpłynięcie do miasta u 
podnóża Góry Zamkowej a wypłynięcie przy klasztorze Ka-
tarzynek (Kaniecki 2004: 107). Przypuszczamy, że pierwotnie 
Bogdanka swoje wody toczyła za Górą Zamkową przyszłą uli-
cą Kramarską, by mniej więcej na wysokości skrzyżowania z 
ulicą Żydowską skręcić w kierunku północno-wschodnim w 
celu ominięcia z prawej strony wzgórza zwanego w źródłach 
Złotą lub Żydowską Górką. W tym kontekście obecność nano-
sów rzecznych w sondażach „A” i „B” zbytnio nie dziwi, wręcz 
przeciwnie, dowodzi, iż są to pozostałości po dawnym, sprzed 
lokacji miasta, korycie Bogdanki .

śniejsze, tj. 2. połowę XIII – początki XIV wieku 
(Pawlak, Wawrzyniak 2008: 15, 29-30, patrz też ryc. 
18-19 i fot. 1-2). 
 Opisane domostwa były użytkowane co najwy-
żej do początków XV stulecia, jedynie dół kloaczny 
wykorzystywano znacznie dłużej, może nawet do 2. 
połowy XVIII wieku. 
 Powyższa propozycja datowania została poparta 
wynikami analizy materiału ceramicznego, przede 
wszystkim ułamków naczyń glinianych i w przy-
padku obiektu nr 7 także kilku egzemplarzy kafli 
piecowych. Niestety, analizy dendrochronologiczne 
pobranych prób drewna z reliktów ścian budynków 
oraz towarzyszących im obiektów nie dały oczeki-
wanego rezultatu.
 Ogółem zarejestrowano w trakcie badań 2313 
fragmentów naczyń, które w 98% pozyskano 
z obiektów. Po wyklejeniu liczba ta spadła do 1374 
jednostek taksonomicznych, w tym 259 (18,8%) 
z przedziału ceramiki brunatnej, 986 (71,8%) sta-
lowoszarej, 22 (1,6%) czerwonej (ceglastej średnio-
wiecznej), 92 (6,7%) ceglastej nowożytnej i 15 (1,1%) 
innych, tj. ceramiki kremowej, siwej, kamionki śre-
dniowiecznej oraz nowożytnej, fajansu i porcela-
ny. Podobne proporcje stwierdzono w inwenta-
rzach poszczególnych domostw (wykres I). Nale-
ży także zaznaczyć, że materiały nowożytne zalega-
ły w obiektach na złożu wtórnym – z tego powodu, 
a także niewielkiej wartości poznawczej w dalszych 
rozważaniach będą traktowane marginalnie.
 Niemal wszystkie naczynia wykonano z glin żelazi-
stych. Wyjątek stanowiły duży, średniowieczny garnek 
baniasty wydobyty z rumowiska chaty nr 1 (ryc. 16: 7) 
i fragment wylewu nowożytnej misy znaleziony na 
złożu wtórnym w obrębie obiektu nr 5 (ryc. 21: 2), któ-
re wyprodukowano z glin zawierających kaolinit lub 
węglan wapnia (Wałowy 1979: 35-36). 
 Glinę schudzano najczęściej drobno- i średnio-
ziarnistym piaskiem, niekiedy tłuczniem kamiennym, 
sporadycznie – w przypadku naczyń brunatnych – 
szamotem. Nie zaobserwowano żadnych elementów 
organicznych. Dobór domieszki był uzależniony od 
grupy technologicznej ceramiki; większe, mniej sta-
rannie dobrane frakcje piasku i tłucznia dominowały 
w przełamach ceramiki brunatnej, drobniejsze, przede 
wszystkim piasku, charakteryzowały naczynia stalo-
woszare, jeszcze drobniejsze, często w ilościach ślado-
wych, dotyczyły ceramiki nowożytnej. 
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 Naczynia średniowieczne lepiono metodą ślizgo-
wo-taśmową i całkowicie obtaczano na szybkoobro-
towym kole garncarskim33. Jakość wykonania tego 
zabiegu była zdecydowanie wyższa dla naczyń sta-
lowoszarych niż brunatnych. Naczynia nowożytne 
formowano wyłącznie z użyciem koła garncarskie-
go, jedynym okazem może częściowo wykonanym 
w formie była rynienka (ryc. 27: 4). 
 Również sposób opracowania powierzchni ze-
wnętrznych den wyraźnie wskazał na różnice w for-
mowaniu naczyń w poszczególnych grupach tech-
nologicznych. Np. dna naczyń brunatnych bez wy-
jątku traktowano podsypką, natomiast stalowosza-
re także zabiegiem „odcinania” (23,5 %). W sześciu 
przypadkach zarejestrowano na dnach znaki garn-
carskie, w tym 5 na naczyniach z przedziału cerami-
ki brunatnej i 1 na okazie stalowoszarym. Znakami 
garncarskimi oznaczono m.in. dna czterech garn-
ków brunatnych, w jednym przypadku w kształ-
cie  „koła ze szprychami” (ryc. 9: 1), w trzech po-
dwójnego krzyża (ryc. 9: 3-4) – znakiem bardzo 
charakterystycznym, znanym również z badań na 
sąsiednich posesjach, m.in. przy ulicy Szewskiej nr 
6 (Dębska-Luty 1972: tabl. IV: 17) i Dominikańskiej 
nr 6 (Wawrzyniak 2004: ryc. 4: 9). Znak podwójne-
go krzyża umieszczono również na dnie bliżej nie-
określonego naczynia stalowoszarego.
 Szkliwieniem traktowano niemal wyłącznie na-
czynia nowożytne. W grupie średniowiecznych za-
obserwowano na zewnętrznej powierzchni jedne-
go garnka brunatnego niewielki, zapewne przy-
padkowy, zaciek polewy barwy zielonej (ryc. 26: 4). 
Naczynie to wydobyto z dołu kloacznego (obiekt 
nr 7), zatem powstało nie wcześniej niż w począt-
kach XV stulecia. Drugi przypadek dotyczył nie-
wielkiego dzbana na falistej stopce z przedziału 
ceramiki czerwonej (ceglastej), pokrytego od ze-
wnątrz szkliwem o odcieniu brązowo-zielonym 
z obiektu nr 1 (ryc. 15: 4).
 Wyróżniono kilkanaście form naczyń. Wstępne 
szacunki wykazały w zbiorze pojemników średnio-
wiecznych zdecydowaną przewagę garnków, głów-
nie baniastych – 51 sztuk (54,8%) i dzbanów – 25 
sztuk (26,9%) nad pozostałymi – misami szeroko-
otworowymi (5 – 5,4%), czarkami (3 – 3,2%), pu-
charkami (8 – 8,6 %) bądź pucharkami/kubkami 

33 Być może mniejsze formy stalowoszare, np. czarki, były wy-
toczone na kole.

(1-1,1%). Stan ten zobrazowano na diagramie I. Wy-
dzielono także aż 47 fragmentów pokrywek, głów-
nie z rodziny dzwonowatych. Natomiast na niewiel-
ki zespół naczyń o chronologii nowożytnej złożyły 
się fragmenty sześciu garnków, w tym czterech ja-
jowatych, dzbana, misy szerokootworowej, patelni 
(trójnóżka), rynienki, talerza oraz kilku pokrywek, 
dzwonowatych i stożkowatych.
 W materiale średniowiecznym przeważały na-
czynia średniej i dużej wielkości. Szczególnie intere-
sującymi okazała się grupa dużych garnków bania-
stych o wysokości dochodzącej do 27,5 cm, średni-
cy wylewów w granicach 18 – 23,5 cm i den 12 cm 
(ryc. 16: 5-7; 17: 4, 8), prawdopodobnie przeznaczo-
nych do celów magazynowych bądź przewozu towa-
rów, wydobyta z obiektu nr 1, następnie zespół na-
czyń stołowych – niewielkich dzbanków, dużych 
mis szerokootworowych, pucharków i czarek z ka-
tegorii stalowoszarych (ryc. 15: 2, 7-8; 17: 7; 11: 1; 12: 
3-7; 21: 1; 22 : 2-3), rejestrowany w inwentarzach ce-
ramicznych wszystkich trzech chat oraz średniej 
wielkości przysadziste garnki baniaste z przedziału 
ceramiki brunatnej – kuchenne, ozdobione charak-
terystycznymi pasmami żłobków dookolnych i or-
namentem radełkowym lub paznokciowym (ryc. 9: 
1-4; 10: 4) z obiektu nr 2.
 Na osobną uwagę zasłużył, wydobyty z wypeł-
niska domostwa nr 2, niewielki fragment naczy-
nia kamionkowego z 2. połowy XIV wieku, praw-
dopodobnie z rodziny pucharków/kubków (ryc. 11: 
1, 30), charakterystycznego dla późnośredniowiecz-
nych wyrobów waldenburskich. Warsztaty garncar-
skie w Waldenburgu w zachodniej Saksonii wytwa-
rzały kamionkę od co najmniej początków XIV stu-
lecia, głównie rozmaite formy dzbanów, m.in. o ob-
niżonym poniżej połowy wysokości naczynia stanie 
i długiej, cylindrycznej szyi zakończonej prostym 
wylewem, ponadto misy, skarbonki. Po 1350 roku 
rozpoczęto tam produkcję smukłych dzbanów na 
falistej stopce, przypominających siegburskie na-
czynia typu Jakobakanne, a także pucharki na fali-
stych stopkach z lejkowato rozchylonymi wylewa-
mi i dzbany o rurkowatych wylewach (Kowalczyk 
2014: 30). Do Poznania pierwsze produkty kamion-
kowe dotarły w 2. połowie XIV wieku. Z badań ar-
cheologicznych znanych jest zaledwie kilka znale-
zisk stłuczki kamionkowej z tego czasu, w tym dwa 
fragmenty o rodowodzie waldenburskim: pierwszy 
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z Ostrowa Tumskiego, drugi z ul. Garbary nr 75/77, 
z obszaru dawnego klasztoru dominikańskiego (Ko-
walczyk 2014: 57, 81, ryc. 7; patrz także katalog). Po-
nadto z kloaki przy ul. Dominikańskiej nr 6 wydo-
byto zachowany niemal w całości smukły dzban na 
falistej stopce pochodzący z Waldenburga, datowa-
ny na przełom XIV/XV stulecia (Wawrzyniak 2004: 
2009, ryc. 4: 6; Kowalczyk 2014: 53). Obecność śre-
dniowiecznych ułamków naczyń kamionkowych 
w inwentarzach ceramicznych w rejonie daw-
nej dzielnicy żydowskiej zbytnio jednak nie dziwi, 
wszak poznańscy kupcy wyznania mojżeszowego 
zmonopolizowali w tym czasie handel z mieszkań-
cami południowych Niemiec i m.in. nabywali zna-
komitej jakości kamionkę waldenburską na targach 
lipskich. Jej udział w poznańskich, XV-wiecznych 
inwentarzach tej kategorii przedmiotów wynosił 
ponad 50% (Kowalczyk 2014: 191-192). Niepozorny 
fragment z ulicy Dominikańskiej jest zatem kolej-
nym dowodem na dalekosiężne kontakty handlowe 
Poznania, w tym przypadku z obszarami południo-
wych Niemiec, w dobie rozwiniętego średniowiecza.
 Zdobienie powierzchni naczyń średniowiecz-
nych w omawianym zbiorze stosowano powszech-
nie, aczkolwiek dotyczyło tylko trzech grup naczyń: 
garnków, dzbanów i mis szerokotworowych. Naj-
częściej posługiwano się ornamentami rytymi bądź 
wykonywanymi radełkiem, rzadziej plastycznymi, 
sporadycznie stempelkiem, niekiedy powierzchnie 
naczyń wyświecano, a także nakłuwano (dołki pa-
znokciowe).
 Podstawową odmianą ornamentu rytego były 
zwielokrotnione żłobki dookolne, kładzione na du-
żych partiach powierzchni zewnętrznych brzuśców 
od partii przydennych po barki naczyń (ryc. 8: 4; 
10: 5; 11: 2, 4, 7; 21: 6; 22: 5-6; 26: 1-5) bądź „stre-
fowo”, pasmami na środkowych częściach brzuśców 
(ryc. 9: 1-4; 10: 4; 28:7). Zdecydowanie rzadziej uży-
wano motywu pojedynczej lub podwójnej linii ry-
tej, którymi z reguły podkreślano przejście brzuśca 
w szyjkę danego pojemnika (ryc. 10: 2-3; 15: 8; 22: 1). 
W kilku przypadkach odnotowano użycie pojedyn-
czej linii falistej (np. ryc. 17: 2). 
 Ornamentami radełkowymi zdobiono wyłącz-
nie górne partie naczyń, zwłaszcza przejścia brzu-
śców w szyje i niekiedy krawędzie wylewów, także 
od strony wierzchniej (misy!), bardzo często w po-
łączeniu ze żłobkami dookolnymi i wyduszenia-

mi palcowymi. Operowano pojedynczymi lub rza-
dziej zwielokrotnionymi pasmami pionowych słup-
ków (ryc. 10: 1; 11: 6; 12: 7; 15: 3, 6; 17: 4, 6), czasami 
prawo- lub lewoskrętnymi (ryc. 8: 2-3; 10: 4; 12: 5), 
niekiedy rozdzielanych „iksami” (ryc. 8: 4). Dość 
często stosowano motyw jodełki (ryc. 16: 7; 17: 8) i 

„wsuwanych trójkątów” (ryc. 8: 1; 9: 4; 15: 5; 16: 2, 8). 
Odnotowano także pojedyncze przypadki użycia 
pasm: „iksów” przedzielanych pionowymi słupka-
mi (ryc. 16: 4), naprzemianległe ustawionych trójką-
tów o wierzchołkach skierowanych ku sobie (ryc. 10: 
5) i rombów (ryc. 15: 7).
 Ornament plastyczny był dwojakiego rodzaju. 
Pierwszy to dookolne listwy plastyczne, gładkie lub 
karbowane, za pomocą których zaznaczano barki 
naczyń (ryc. 15: 7; 16: 6), drugi to faliście kształto-
wane palcami krawędzie wylewów (ryc. 8: 1-3; 11: 5; 
12: 7; 15: 1-2, 5; 17: 1; 26: 1) i den (ryc. 15: 4). Dołki 
palcowe rejestrowano także u nasad uch dzbanów 
i garnków uchatych.
 Ornament stempelkowy z motywem gwiazdek 
stwierdzono na 3 niewielkich fragmentach cerami-
ki z przedziału stalowoszarej, zaś wykonywane pa-
znokciami lub zaostrzonymi patykami nakłucia na 
kilku egzemplarzach garnków (ryc. 17: 3; X: 2). 
 Zabiegiem wyświecania potraktowano m.in. 
całą powierzchnię baniastego dzbana wydobytego 
z dołu kloacznego, tj. obiektu nr 7 (ryc. 28: 7) oraz 
33 ułamki brzuśców od bliżej nieokreślonych na-
czyń stalowoszarych.
 Razem z dzbanem pozyskano z obiektu nr 7 czte-
ry kafle uformowane na kole garncarskim, w tym 3 
garnkowe i 1 miskowy. Są to bardzo masywne eg-
zemplarze o kwadratowych (w przypadku garn-
kowych) lub owalnym (w przypadku miskowego) 
wylotach, wg terminologii M. Dąbrowskiej (1987: 
65-66) typu GIA2b (ryc. 28: 1, 3), GIA2c (ryc. 28: 2) 
i MIIA2d (ryc. 28: 4). Okazy garnkowe mocno przy-
pominają XV-wieczne kafle z Kościana, Oborników 
Wielkopolskich, a także ze Starego Miasta w War-
szawie (Dąbrowska 1987: il. 5: 8-10; 6: 5-6) i zostały 
wydatowane na 1. połowę XV wieku. Natomiast ka-
fel miskowy, a raczej „donicowy”, pozostał bez okre-
ślenia chronologicznego; wydaje się jednak, iż po-
wstał on zdecydowanie później, może nawet w 1. po-
łowie XVI wieku. Na podobny i podobnie datowany 
egzemplarz natrafiono w wypełnisku jednej z kloak 
przy ulicy Dominikańskiej nr 6 w Poznaniu. 
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 W trakcie badań znaleziono 526 kości zwierzę-
cych, z których zidentyfikowano aż 475 (90,3%). 
Większość materiałów zarejestrowano w wypełni-
skach obiektów związanych z funkcjonowaniem śre-
dniowiecznych domostw, pojedyncze sztuki odno-
towano w latrynie datowanej szerzej, tj. na 1. poło-
wę XV – XVIII w., acz należy zaznaczyć, że w 2014 
roku eksplorowano najstarszą, spągową warstwę te-
goż obiektu. W obiekcie nr 2 zarejestrowano także 
pojedynczą kość ludzką.
 Stwierdzono bardzo charakterystyczny inwen-
tarz złożony przede wszystkim z kości bydła i ma-
łych przeżuwaczy, które stanowiły w obiektach śre-
dniowiecznych blisko 79 % całości zbiorów przy 
11,3% udziale kości świń; ponadto odnotowano po-
jedyncze kości końskie, zwierząt dzikich (zająca sza-
raka, bobra, sarny i jelenia) oraz kilkadziesiąt pta-
sich, w tym kur domowych34, gęsi i kaczek, dzikich 
bądź udomowionych (diagram II).
 Większość kości nosiła rozmaite ślady obróbki 
związane z dzieleniem mięsa i jego termicznym prze-
twarzaniem. M.in. w odniesieniu do zespołu 10 porą-
banych na obu końcach żeber bydła określono wiel-
kość uzyskanych w ten sposób porcji mięsa, które wy-
nosiły od 8 do 13 cm, przeciętnie około 11 cm (Ma-
kowiecka, Makowiecki 2014: 4-5, tab. 14). Szczególną 
jednak uwagę badaczy analizujących materiał oste-
ologiczny przykuły całe trzony kości udowych bądź 
piszczelowych bydła i owiec/kóz (wyłącznie!) z cha-
rakterystycznie załuskanymi, negatywowymi „odbi-
ciami” na ich powierzchniach, które wykonano na-
rzędziami o bardzo ostrych ostrzach (ryc. 31). Zde-
cydowana odmienność tych śladów od powszech-
nie spotykanych w innych materiałach poznańskich 
oraz miejsce ich znalezienia (dzielnica żydowska!) 
dały asumpt do stwierdzenia, iż rozpoznano ślady 
stosowania technik rzeźnictwa koszernego, związa-
nych z usuwaniem z kończyn miedniczych ubitych 
zwierząt silnie ukrwionych nerwów kulszowych, sta-
nowiących istotną przeszkodę w spożywaniu mię-
sa przez wyznawców judaizmu. Zbadane materiały 
są pierwszymi, na których stwierdzono pozostało-
ści działalności rzeźników z gmin żydowskich w śre-
dniowiecznych miastach polskich (Makowiecka, Ma-
kowiecki 2014: 4, 6-7, ryc. 5-6; por. Makowiecki 2016).

34 Przynajmniej niektóre z nich były nioskami, na co wskazały 
kanały szpikowe trzech kości kurzych wypełnione związka-
mi mineralnym, tzw. MEBO+++ (patrz Makowiecka, Mako-
wiecki 2014: 4, ryc. 2).

 Lista znalezisk reliktów zabudowy mieszkalnej 
dla pierwszego okresu funkcjonowania miasta lo-
kacyjnego (2. połowa XIII – przełom XIV/XV w.) 
jest krótka, liczy zaledwie kilkanaście pozycji. Są 
to zazwyczaj pojedyncze odkrycia, w zdecydowa-
nej większości dokonane w ostatnim ćwierćwie-
czu ubiegłego stulecia, przede wszystkim w obrę-
bie parcel przyrynkowych bądź działek usytuowa-
nych w południowo- i północno-wschodnim rejo-
nie poznańskiego Starego Miasta. Odsłonięte dotąd 
drewniane konstrukcje mieszkalne miały stosun-
kowo niewielkie rozmiary. Powierzchnie najwięk-
szych, z parcel przyrynkowych, przekraczały niekie-
dy wartość 40 m2, pozostałych zamykały się w prze-
dziale od nieco powyżej 10 do około 30 m2. Były sta-
wiane na zrąb bądź sumik i łątkę (?) oraz w techni-
ce szkieletowej, w partiach frontowych działek, jed-
nakże z wyraźnie cofniętymi w stosunku do współ-
czesnych granic zabudowy przodami (Pietrzak, 
Wawrzyniak 2015).
 Odkryte w 2014 roku domostwa przy ulicy Domi-
nikańskiej wzniesiono w 2. połowie XIV w. i użytko-
wano do początków następnego stulecia, co w pełni 
odpowiada sugestiom Jacka Wiesiołowskiego o sto-
sunkowo późnej metryce zabudowy ulicy Szewskiej 
(1997: 176). Były to niewielkie, drewniane założenia 
zamieszkiwane przez ludność żydowską, na co m.in. 
wskazał charakterystyczny inwentarz kości zwierzę-
cych – odpadów pokonsumpcyjnych ze śladami za-
stosowania specjalnych technik rzeźnictwa koszer-
nego. Domy założono na surowym korzeniu. Nie 
stwierdzono jakichkolwiek śladów wcześniejszego 
osadnictwa przedlokacyjnego związanego z osadą św. 
Gotarda. Zapewne sąsiedztwo zabagnionego, grożą-
cego jednak wylewami cieku – dawnego koryta rze-
ki Bogdanki nie zachęcało zbytnio do osiedlania się 
w tej części przyszłego miasta.
 Na tle odkryć z ul. Dominikańskiej nr 9 szcze-
gólnej uwagi wymaga znalezisko dwuizbowej chaty 
zrębowej z ul. Szewskiej nr 6, datowanej na 1. po-
łowę XIII stulecia (Dębska-Luty 1972: 163). Jej wy-
miary i poziom zalegania (spąg na głębokości oko-
ło 54,75-54,85 m n.p.m.) były zbliżone do odkrytych 
przy ul. Dominikańskiej nr 9. Dom wydatowano 
w oparciu o zbiór kilkudziesięciu ułamków całko-
wicie obtaczanych naczyń oraz obserwacje stratyfi-
kacyjne (Dębska-Luty 1972: 145-146). Niepokoi jed-
nak obecność w inwentarzu materiałów ruchomych 
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fragmentów cegieł, które oczywiście można wią-
zać z nieopodal budowanym po 1244 roku prezbi-
terium kościoła dominikanów (Kurzawa, Kusztelski 
2002: 28), jak i sam zarys budynku, mocno przypo-
minający lokacyjne rozwiązania. Należy jednak zde-
cydowanie wykluczyć późne (2. połowa XIV wie-
ku) datowanie tegoż obiektu, powstał on zapewne 
wcześniej, lecz czy rzeczywiście przed lokacją mia-
sta? Sądzimy, że odkrycia z 2014 roku stawiają w no-
wym świetle kwestię chronologii początków osad-
nictwa średniowiecznego w tym rejonie miasta. Być 
może należałoby dokonać weryfikacji wyników ba-
dań przedlokacyjnej osady św. Gotarda.
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The results of archaeological research 
at 9 Dominikańska street 

in Poznań, in 2014
Summary

Archaeological investigations carried out at Dominikańska/
Szewska streets in Poznań in 2014 were of a rescue character. 
The investigation site is located in the north-eastern part of 
Poznań's Old Town, in the area believed to have been settled 

prior to the town incorporation. This is where the 12th-13th cen-
tury St. Gotard's settlement once stood. In 1253, the area was 
included in the incorporated town and in the middle of the 14th 
century, it became part of a Jewish quarter made up of houses 
located between the Sukiennicza and Szewska streets as they 
ran at that time. 
 On the investigated site, remains of houses, belonging to 
two dwelling complexes, were exposed. They were built in the 
second half of the 14th century on separate parcels of land, the 
size of which remains unknown. The first complex comprised 
two houses, a cistern and so-called ice house, while the second 
consisted of a house, well (?), cistern and latrine. On the west 
side, both complexes adjoined a vanishing, indeterminate wa-
tercourse, while in the east-west direction, they were separated 
by a distance of 10–11 m. Each of the houses was built using 
a different technique: frame, log and probably vertical post with 
horizontal beams. Their useable floor area stayed between 11.5-
14.5 sq. m. The first two houses were oriented along the N-S axis, 
while the third may have faced east. 
 The dwelling complexes were inhabited by a Jewish popula-
tion, which is shown by the examination of osteological mate-
rial, in particular cattle, sheep and goat tibia and femur shafts 
with characteristic scar-cut marks on their surfaces left by very 
sharp tools. These marks attest to the use of kosher butchery 
techniques, involving the removal of ischiadic nerves, abun-
dantly supplied with blood, from the pelvic bones of slaughtered 
animals. The nerves are a major obstacle to meat consumption 
by members of Judaism. The examined materials are the first 
such clear evidence of the work of Jewish butchers in Polish 
medieval towns.
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Ryc. 1. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Lokalizacja wykopów i sondaży badawczych. Opr. P. Wawrzyniak



Ryc. 2. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Plan wykopów nr I-IV/14 oraz sondaży „A” – „B” wraz z obiektami nr 1-7. Rys. P. Banaszak, J. Kędelska

Ryc. 3. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14. Relikty chaty wzniesionej w konstrukcji zrębowej (obiekt nr 2) na poziomie 54,60 m n.p.m. 

Ujęcie od S, z góry. Druga połowa XIV wieku. Fot. P. Banaszak



Ryc. 4. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. Wykop nr I/14, 
obiekty nr 1-3 – relikty domostwa z 2. połowy XIV wieku. Sytuacja na poziomie 55,01-55,26 m n.p.m. Rys. P. Banaszak, J. Kędelska

Opis nawarstwień przedstawionych na ryc. nr 4-7 oraz 19-20: 1 – próchnica szara, 2 – próchnica brunatna, 3 – glina żółta, 4 – glina szara, 
5 – piasek drobnoziarnisty, 6 – piasek średnioziarnisty, 7 – piasek calcowy, 8 – polepa, 9 – węgle drzewne, 10 – spalenizna, 

11 – zaprawa wapienna, 12 – popiół, 13 – ił, 14 – gruz ceglany, 15 – drewno rozłożone, 16 – kamienie). Opr. J. Kędelska



Ryc. 5. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekty nr 1-3 – relikty domostwa z 2. połowy XIV wieku. Sytuacja na poziomie 54,82-55,04 m n.p.m. 

oraz profil A-B. Rys. P. Banaszak, J. Kędelska



Ryc. 6. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekty nr 1-3 – relikty domostwa z 2. połowy XIV wieku. Sytuacja na poziomie 54,71-55,90 m n.p.m. 

Rys. P. Banaszak, J. Kędelska



Ryc. 7. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekty nr 1A-D i 2 – relikty domostwa z 2. połowy XIV wieku. Sytuacja na poziomie 54,60-55,76 m n.p.m. 

Rys. P. Banaszak, J. Kędelska



Ryc. 8. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekt nr 2 – wybór ceramiki. Rys. J. Kędelska, J. Wiciak.

Zastosowano następujące symbole graficzne przy oznaczaniu typu ceramiki: B – brunatna (tradycyjna), S – stalowoszara, 
CŚ – czerwona (ceglasta) średniowieczna, K – kremowa, Ka – kamionka, CN – ceglasta nowożytna, SN – siwa nowożytna, 

KN – kremowa nowożytna. Linią przerywaną zaznaczono zasięg polewy (szkliwa), ciągłą, umieszczoną pod dnem, 
zabieg „odcinania”, natomiast kropkami – zastosowanie podsypki



Ryc. 9. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekt nr 2 – wybór ceramiki. Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 10. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14. Wybór ceramiki z obiektów nr 2 (1-2, 4-5) i 7 (3). Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 11. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekt nr 2 – wybór ceramiki. Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 12. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekt nr 2 – wybór ceramiki. Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 13. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekt nr 2 – wybór przedmiotów żelaznych (1-3, 5-7) i kamiennych (4). Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 14. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14. Relikty zespołu budynków: chaty wzniesionej w konstrukcji zrębowej (obiekt nr 2 – po stronie lewej) 
i domu zbudowanego w konstrukcji szkieletowej (obiekt nr 1 – po prawej stronie) na poziomie 55,00 – 55,20 m n.p.m. 

W dolnym, prawym narożniku pozostałości odstojnika na wodę (obiekt nr 3). Druga połowa XIV wieku. 
Ujęcie od W, z góry. Fot. P. Banaszak



Ryc. 15. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekt nr 1 – wybór ceramiki. Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 16. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekt nr 1 – wybór ceramiki. Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 17. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekt nr 1 – wybór ceramiki (1-8) i przedmiotów żelaznych (9-10). Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 18. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr III/14. Relikty chaty w konstrukcji sumikowo-łątkowej (?) na poziomie około 54,45 m n.p.m. 

z domniemanymi śladami wejścia od wschodniej (obiekt nr 5). W lewym, dolnym narożniku 
zarys odstojnika na wodę lub studni (obiekt nr 6). Druga połowa XIV wieku. 

Ujęcie od E, z góry. Fot. P. Banaszak



Ryc. 19. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr III/14, obiekty nr 5-6 – relikty domostwa oraz domniemanej studni z 2. połowy XIV wieku. 

Sytuacja na poziomie 54,57-55,63 m n.p.m. oraz profil A-B. Rys. P. Banaszak, J. Kędelska



Ryc. 20. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr III/14, obiekty nr 5-6 – relikty domostwa oraz domniemanej studni z 2. połowy XIV wieku. 

Sytuacja na poziomie 54,42-55,51 m n.p.m. oraz profil A-B. Rys. P. Banaszak, J. Kędelska



Ryc. 21. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr III/14, obiekt nr 5 – wybór ceramiki. Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 22. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr III/14, obiekt nr 5 – wybór ceramiki (1-5). Wykop nr III/14, obiekt nr 6. Wybór ceramiki (6). 

Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 23. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr I/14, obiekt nr 1. Wybór przedmiotów żelaznych (7-8). 

Wykop nr III/15, obiekt nr 5 – wybór przedmiotów żelaznych (1-5) 
oraz miedzianych (6). Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 24. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr III/14. Relikty domniemanej studni (obiekt nr 6) z 2. połowy XIV wieku. 

Ujęcie od N, z góry. Druga połowa XIV wieku. Fot. P. Banaszak

Ryc. 25. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr IV/14. Relikty dołu kloacznego (obiekt nr 7) na poziomie 54,90 m n.p.m. z początków XV wieku (?). 

Ujęcie od E, z góry. Fot. P. Banaszak



Ryc. 26. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr IV/14, obiekt nr 7 – wybór ceramiki. Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 27. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr IV/14, obiekt nr 7 – wybór ceramiki (1-2, 4) i szkła (3). Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 28. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wykop nr IV/14, obiekt nr 7 – wybór ceramiki (5) i kafli piecowych (1-4). Rys. J. Kędelska, J. Wiciak



Ryc. 29. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Wybór kafli piecowych znalezionych na złożu wtórnym. Rys. J. Kędelska



Ryc. 30. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkal-
no-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. Fragment 

wylewu naczynia kamionkowego z Waldenburga wydobyty z obiek-
tu nr 2. Druga połowa XIV wieku. Fot. P. Wawrzyniak

Ryc. 31. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Trzony kości udowych bydlęcych ze śladami cięć na ich powierzchniach 

ostrymi narzędziami z obiektów nr 1-2 i 5. Fot. D. Makowiecki



Wykres I. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Udział procentowy grup technologicznych ceramiki z obiektów nr 1 – 7 oraz znalezionej luźno. Opr. P. Wawrzyniak

(B – ceramika brunatna, S – stalowoszara, CŚ – czerwona (ceglasta) średniowieczna, CN – ceglasta nowożytna, 
Poz. – inne (kamionka, kremowa, siwa, fajans, porcelana)

Diagram I. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Udziały procentowe form naczyń w przedziale ceramiki średniowiecznej. Opr. P. Wawrzyniak



Diagram II. Poznań, ul. Dominikańska nr 9 – budowa domu mieszkalno-usługowego. Badania i nadzory archeologiczne 2014. 
Struktura konsumpcji mięsa na podstawie zbioru kości zwierzęcych (odpadów pokonsumpcyjnych) 

pozyskanych w trakcie eksploracji wypełnisk średniowiecznych domostw i obiektów im towarzyszących. 
Opr. P. Wawrzyniak (w oparciu o: Makowiecka, Makowiecki 2014, tabela 1)
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Works of art and archaeological artefacts. Two aspects of the collection of 
Izabela Działyńska nee Czartoryska

 W zbiorach Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej 
poza dziełami sztuki europejskiej XII–XVII wieku 
znajdowała się imponująca kolekcja zabytków an-
tycznych (Pajzderski 1929: 8-15). Najbardziej zna-
na jej część to naczynia greckie i pokrewne – słyn-
ne wazy gołuchowskie. Zbiór ten doczekał się opra-
cowania dokonanego przez J. D. Beazley’a, wybitne-
go specjalistę w zakresie greckiego malarstwa wa-
zowego (1928). Był również przedmiotem publika-
cji w międzynarodowej serii Corpus Vasorum An-
tiquorum (Bulas 1932). Wśród zabytków z tej gru-
py, eksponowanych przed wojną na zamku w Go-
łuchowie, znajdowały się nie tylko przykłady grec-
kiego malarstwa wazowego, ale także inne wyroby 
garncarskie, które w nie mniejszym stopniu zainte-
resowałyby współczesnego badacza. W ten sposób 
można określić jak dotąd tylko wzmiankowane w li-
teraturze dwa naczynia, które znalazły się w kolekcji 
gołuchowskiej wraz z innymi zabytkami przywie-
zionymi do Gołuchowa z wykopalisk w Afryce. Za-

bytki, zgodnie z informacjami podanymi w publika-
cjach z czasów Izabeli Działyńskiej i Ordynacji Go-
łuchowskiej (Froehner 1899: 223-225, nr. 1-16; CVA 1 
[Poland 1], pl. 47, 1; pl. 54.6, pl. 6), pochodzą z Kar-
taginy z wykopalisk prowadzonych przez A. L. De-
lattre. Informację tę potwierdzają dwa listy Alfre-
da Delattre przechowywane w archiwum Muzeum 
Narodowego w Poznaniu (MNPA–2794, k. 43-46; 
47-49), wzmiankowane przez Teresę Jakimowicz 
(1982: 36). Jak wynika z zachowanej koresponden-
cji oraz charakterystyki samej postaci archeologa 
amatora ojca Alfreda Louisa Delattre, zabytki po-
chodziły z badań wykopaliskowych i zostały prze-
kazane do kolekcji Izabeli z Czartoryskich Dzia-
łyńskiej – w domyśle w ramach podziękowania 
za wsparcie, jakiego hrabina Działyńska udzieli-
ła misji katolickiej w północnej Afryce (por. niżej). 
W tym kontekście zabytki i sposób ich pozyskania 
wpasowują się w nurt działań kolekcjonerów sta-
rożytności gromadzących zabytki do zbiorów pry-

Dzieła sztuki i zabytki archeologiczne. Dwa oblicza 
kolekcji Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej

Inga Głuszek, Michał Krueger

 Celem tego artykułu jest zaprezentowanie nowych aspektów kolekcjonowania zabytków starożytnych przez Izabelę z Czartory-
skich Działyńską. Współpraca Izabeli Działyńskiej z francuskim misjonarzem i archeologiem, ojcem Alfredem Louisem Delattrem 
pozwoliła jej wzbogacić kolekcję zabytkami z Kartaginy. Rezultaty kwerendy archiwalnej dowodzą, że do Polski dotarły z Kartagi-
ny via Paryż dwie skrzynie artefaktów z kręgu cywilizacji fenicko-punickiej. Można przez to sugerować, że Izabela chciała poszerzyć 
zakres tematyczny gromadzonego zbioru i pokazać dziedzictwo kultur antycznych obecnych na północnym wybrzeżu Afryki.
Słowa kluczowe: kolekcja gołuchowska, Kartagina, kolekcjonerstwo, archeologia, Fenicjanie, ceramika

 The aim of this work is to present new aspects of art collecting by Izabela Działyńska née Czartoryska. It is argued that the co-
operation with French monk and archaeologist Alfred Louis Delattre enabled Izabela to enrich the collection of ancient art with ar-
tefacts from Carthage. The results of an archival survey demonstrate that two boxes of Carthaginian artefacts were shipped from 
Africa through Paris to Poland. It ise suggested that Izabela wanted to broaden the scope of her collection and to show the heritage 
of ancient cultures of the north coast of Africa.
Keywords: Gołuchów collection, Carthage, art collecting, archaeology, Phoenicians, pottery
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watnych lub kolekcji zasilających zbiory sławnych 
muzeów europejskich. 
 Izabela Działyńska swoją kolekcję uzupełniała 
sukcesywnie od 1852 roku do momentu swej śmier-
ci w 1899 roku. Całość zbiorów została wyekspono-
wana, w specjalnie do tych celów przystosowanych 
salach w zamku w Gołuchowie, który przejęła od 
swego męża w 1872 roku (Bibl. Czart. Iz., 125, 1; BK 
7449; Mężyński 2004: 48; Kąsinowska 2011: 95-96). 
Proces tworzenia kolekcji poświadcza korespon-
dencja i dokumentacja rachunkowa z antykwaria-
tów europejskich i aukcji dzieł sztuki (Jakimowicz 
1982: aneks V – VI). Ostatecznym aktem świadczą-
cym o niezwykłym znaczeniu Gołuchowa dla hra-
biny stało się utworzenie Ordynacji 20 maja 1893 
roku (MNPA–ZRNP–9–1, kopia drukowana w Ka-
liszu: 1933), która miała zabezpieczyć środki umoż-
liwiające utrzymanie majątku oraz kolekcji muzeal-
nej w stanie nietkniętym, jednocześnie dając spo-
sobność do prezentowania zbiorów szerszemu od-
biorcy (Pajzderski 1929; Marek 1994: 3-4; 2004: 66). 
 Zainteresowanie sztuką starożytną wśród Czar-
toryskich, nie tylko Izabeli, ale także jej brata Wła-
dysława, zaczyna się wraz z postacią Jana Działyń-
skiego, który przebywając we Włoszech w latach 
1865-1868 stworzył swój zbiór waz antycznych oraz 
innych zabytków starożytnych (Mężyński 1987: 
149-153; Marek 1994: 13). Co szczególnie interesu-
jące w przypadku działalności Jana Działyńskie-
go, kolekcjoner swoje poczynania opierał na bez-
pośrednich kontaktach z osobami zajmującymi się 
nie tylko sprzedażą zabytków już znajdujących się w 
kolekcjach (zjawiskiem powszechnym w XIX wie-
ku), ale trudniącymi się pozyskiwaniem zabytków 
bezpośrednio z prowadzonych przez siebie amator-
skich badań archeologicznych. Zjawisko to było nie-
zwykle powszechne we Włoszech (i nie tylko) XIX 
wieku. Zarówno archeolodzy amatorzy, „poszuki-
wacze skarbów”, jak i pierwsi specjaliści prowadzi-
li wykopaliska w celu pozyskania interesujących (in-
trygujących świat kolekcjonerów i oświeconych od-
biorców), niezwykłych przedmiotów starożytnych 
tak w celu gromadzenia wiedzy na ich temat, jak 
i sprzedaży zabytków z zyskiem do różnych muze-
ów i instytucji oraz właścicieli prywatnych. W tym 
kontekście na plan pierwszy wysuwają się kontak-
ty Działyńskiego z Simmaco Doria, Giacomo Gal-
lozzi (BK 7471, k. 6–14) oraz Alessandro Castellani. 

Simmaco Doria, włoski właściciel ziemski, zajmo-
wał się amatorsko badaniami archeologicznymi na 
swojej ziemi od około 1850 roku1. S. Doria współ-
pracował z Giacomo Gallozzi rozwijając działalność 
głównie poszukiwawczą, tzn. prowadzone wykopa-
liska, głównie w jego posiadłości, nastawione były 
na wydobycie przedmiotów, z których najbardziej 
interesujące wystawiano na rynku antykwarycz-
nym. Ich działalność miała na wpół formalny cha-
rakter i była przynajmniej na początku przedmio-
tem konfliktów z kształtującymi się równolegle to-
warzystwami i instytutami o naukowym charakte-
rze (Cammarota 2000: 178). Jak wiele postaci tego 
okresu S. Doria i współpracujący z nim G. Gallozzi 
budzą kontrowersje, gdyż do prowadzonych przez 
siebie prac i eksplorowanych obszarów nekropoli 
mieli bardzo pragmatyczne podejście, gdzie na plan 
pierwszy wysuwała się chęć pozyskania ciekawych 
zabytków starożytnych celem ich dalszej lukratyw-
nej sprzedaży (Bellelli 2006: 25). Ostatecznie dzia-
łalność Simmaco Doria nabrała charakteru bardziej 
systematycznej i naukowej pracy. Znaleziska z pro-
wadzonych przez niego prac w Santa Maria di Ca-
pua Vetere zostały odnotowane po raz pierwszy 
w raportach Instituto di Corrispondenza w Rzymie 
w 1865 roku przez Wofganga Helbiga (za Williams 
1992: 618), również z jego inicjatywy Doria został 
członkiem Instytutu 1869 r. (Bellelli 2006: 26) i po-
zostawał aktywnym poszukiwaczem do około 1874 
roku. O swoich działaniach raportował do Comis-
sione Conservatricee dei Monumenti di terra di la-
voro utworzonej w 1874 roku. Natomiast Giacomo 
Gallozzi w latach 1896–1898 pełnił funkcję dyrekto-
ra Museo Campano di Capua (Marra 2006: 193).
 Wspomniany Alessandro Castellani, podobnie 
jak inni członkowie jego rodziny, wsławił się w roz-
woju rynku antykwarycznego, pośrednicząc pomię-
dzy posiadaczami (znalazcami) zabytków starożyt-
nych a potencjalnymi nabywcami takich artefaktów. 
Rodzina Calstellani stworzyła kilka najistotniej-
szych kolekcji, które zasiliły zbiory muzeów świato-
wych2. Alesandro Castellani, podobnie jak jego oj-
ciec, był przede wszystkim znakomitym jubilerem 

1  Na ziemiach S. Doria zlokalizowana była nekropola etruska 
z tak interesującymi grobowcami jak tzw. Grobowiec Brygo-
sa lub grobowiec typu książęcego z Quattordici Ponti (Bellel-
li 2006: 25). 

2  Dizionario Biografico degli Italiani: Castellani; http://www.
treccani.it/enciclopedia/castellani [dostęp: 17.02.2018]; Sgu-
bini 2000: 9-21.
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(Ogdeon 2004: 181–200). Zajmował się również 
handlem antykwarycznym zabytkami starożytnymi, 
prowadził wykopaliska w Kapui, a swoje znaleziska 
sprzedawał zarówno instytucjom muzealnym (Mu-
zeum Brytyjskie 1965–1873), jak i prywatnym ko-
lekcjonerom. Poza własnymi znaleziskami oferował 
również odkrycia innych poszukiwaczy, jak Simma-
co Doria (Williams 1992: 619). 
 W większości przypadków szczegółowa wiedza 
na temat takich zabytków oraz kontekstu archeolo-
gicznego ich znalezienia jest niemożliwa do odtwo-
rzenia. Bardzo często oferowano na sprzedaż zale-
dwie część kolekcji lub pojedyncze przedmioty, nie 
dbając przy tym o podawanie szczegółów niezbęd-
nych do właściwej interpretacji archeologicznej (np. 
skąd pochodziła większość pozyskanych, nieuszko-
dzonych przedmiotów), a nawet uściślenie czy ofe-
rowane zabytki pochodzą z jednego miejsca. Nie 
rzadko ograniczano się do podania ogólnej lokali-
zacji, jak miejscowość czy region, wraz z listą zna-
lezisk. Przedmioty opisywano na przykład jako po-
chodzące z wykopalisk Simmaco Dorii w Kapui czy 
Petro Panelli w Cerveteri (porównaj Etruscan For-
gery 1935: 752; Williams 1992: 618, przyp. 9, 10)3. Po-
rządek i formę kontroli wprowadziła działalność na-
ukowa (badaczy zgromadzonych wokół instytutów), 
do których raportowano o odkrytych nowych obiek-
tach i pochodzących z nich znaleziskach. W począt-
kach tej działalności informacje były bardzo ogólne 
i niepełne jednak ostatecznie instytucje mające na 
celu ochronę pozyskiwanych zabytków zdobywały 
coraz większą wiedzę i kontrolę nadając archeolo-
gii znamiona dziedziny naukowej. Charakterystycz-
ne dla działań XIX wieku jest, iż wśród osób zaan-
gażowanych w pozyskiwanie i obrót zabytkami sta-
rożytnymi znaleźli się zarówno eksperci, jak i osoby 

3  Należy jednak podkreślić, iż dzięki wnikliwym studiom źró-
deł archiwalnych, raportów o znaleziskach sporządzanych 
przez tworzące się w Rzymie instytuty i szkoły badawcze, za-
chowanych relacji własnych archeologów amatorów oraz in-
nych źródeł, jak rachunki i zapiski antykwaryczne, a przede 
wszystkim dzięki analizie samych zabytków archeologicz-
nych, w niektórych przypadkach możliwa jest identyfikacja 
pierwotnego zespołu – zestawu zabytków archeologicznych 
pochodzących z kontekstu zamkniętego, jak na przykład wy-
posażenie grobowca etruskiego. Por. artykuł J. D Beazleya 
z 1945 r. i jego identyfikacje naczyń z wyposażenia grobow-
ców I - IV odkrytych w Kapui przez S. Dorię; w tym słyn-
ny tzw. grobowiec Brygosa, w którym poza czarą sygnowa-
ną przez Brygosa znalazły się nie mniej cenne naczynia przy-
pisywane między innymi Hieronowi (garncarz) i Makrono-
wi (malarz), a także Sotadesowi i Malarzowi Sotadesa (gro-
bowiec II. Por. Beazley 1945: 153-158 oraz uzupełnienie za-
proponowane przez D. Williamsa (1992: 622, 624-632). 

nastawione jedynie na osiągnięcie profitów ekono-
micznych. Warunki takiej współpracy prowadziły 
do spektakularnych odkryć, a także do zdumiewają-
cych oszustw. Między innymi Petro Panelli sprzedał 
Alesandro Castellani słynny sarkofag etruski utrzy-
mując, iż odkopał go w Cerveteri4. Zabytek ten wraz 
z dużą kolekcją zgromadzoną przez Alesandro Ca-
stellani został zakupiony przez Muzeum Brytyjskie, 
gdzie okazało się, iż jest falsyfikatem, wykonanym 
prawdopodobnie przez brata Petro Enrico Panel-
li zatrudnionego w Luwrze (Etruscan Forgery 1935: 
752; Jones, Craddock, Barker 1990: 30; Williams 
1992: 619-621)5. 
 Działając na rynku antykwarycznym, zwłaszcza 
na polu tak nowym, a jednocześnie przynoszącym 
duże korzyści majątkowe, nie można było ustrzec 
się przed błędami a nawet intencjonalnymi fałszer-
stwami. Jednym z takich przypadków jest przytoczo-
na wyżej historia sarkofagu braci Panelli, w którą za-
mieszany był A. Castellani. Podobnie François Le-
normant i jego ojciec Charles nie ustrzegli się błędów 
w odniesieniu do domniemanego odkrycia nekropo-
li Merowingów w Paryżu (Pietri 1972: 229-247; Bloch 
2005: 56). Takich zafałszowań nie uniknęła również 
kolekcja gołuchowska, gdzie w przypadku zachowa-
nej do naszych czasów biżuterii uchodzącej w cza-
sach Izabeli Czartoryskiej za szesnastowieczne ory-
ginały, zidentyfikowano dziewiętnastowieczne falsy-
fikaty i imitacje (Szuman-Gorczyca 2015: 36-39)6. 
 Jan Działyński znalazł się niejako „w samym ser-
cu” tych wydarzeń przebywając we Włoszech7. Za-

4  Porównaj: http://www.britishmuseum.org/research/col-
lection_online/collection_object_details.aspx?objectI-
d=444393&partId=1 [dostęp: 12.02.2018]. 

  Tzw. Sarkofag Panelli pomimo wątpliwości co do otryginal-
ności zawartych na nim inskrypcji, które to zastrzeżenia po-
jawiły się już rok po jego zakupie przez Muzeum Brytyjskie 
(1874) oraz dalszych kontrowersjach związanych z zabyt-
kiem, pozostawał na ekspozycji aż do roku 1936 (por. Etru-
scan Forgery 1935).

5  Szczegóły wydarzenia nie są znane a ocena intencji i ról osób 
zaangażowanych w sprawę: braci Panelli, Alessandro Castel-
laniego, Charlesa Newtona (kierownik Działu Starożytności 
Rzymskich i Greckich Muzeum Brytyjskiego, z którym Ca-
stellani współpracował w sprawie zakupu antyków) oraz po-
średnio drugim sekretarzem Instituto di Corrispondenza Ar-
cheologica (późniejszy Niemiecki Instytut Archeologiczny) 
Wofgangiem Helbigiem wskazuje raczej, iż Castellani dał się 
zwieźć dobrze przygotowanej mistyfikacji (szczegóły: Wil-
liams 1992: 621-621). 

6  W odniesieniu do zbiorów starożytnych kolekcji gołuchow-
skiej znajdujących się w Muzeum Narodowym w Poznaniu, 
w zbiorach nie stwierdzono falsyfikatów [IG]. 

7  Jan Działyński zawarł umowę z  Giovannim Mascia właści-
cielem terenów wokół Nola. Wykopaliska prowadzone były 
przez Giuseppe Mele od połowy grudnia 1867 roku; nie 
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interesowanie hrabiego nową dziedziną jest tym 
bardziej zrozumiałe, iż sam Działyński prowadził 
już wcześniej wykopaliska na ziemiach polskich 
(Fogel 1970: 247-267; 1975: 169-179; BK 7330, k. 226). 
Takie badania rozpoczął również w Nola (BK 7471, 
k. 41). Mając świadomość, jak podstępny może być 
rynek antykwaryczny, Jan Działyński często kiero-
wał się chęcią nabywania zabytków ze sprawdzo-
nych źródeł oraz upewniając się o ich oryginalności 
(BK 7471, 81). W tym zakresie hrabia zasięgał opinii 
współczesnych ekspertów, w pierwszym rzędzie Jea- 
na de Witte, który polecał hrabiemu zabytki god-
ne uwagi i znajdujące się w zasięgu jego możliwo-
ści finansowych8. Hrabia Działyński współdziałał 
również z takimi specjalistami jak kustosze i dorad-
cy Luwru – François Lenormant oraz Henri Adrien 
de Longpérier (BK 7471, k. 10, 73; Mężyński 1987: 
151), których mógł poznać dzięki współpracy z Jea- 
nem de Witte. Wspomniane postacie prezentują już 
odmienną postawę w stosunku do osobliwych arte-
faktów pozyskiwanych w wyniku wykopalisk. Za-
bytki te traktowane są jako przedmiot badań rodzą-
cej się nauki, a wspomniane postacie wcielają się 
w rolę specjalistów tej dziedziny. Jean de Witte był 
archeologiem pochodzącym z Belgii, który zdoby-
wał swoje umiejętności i wiedzę podczas wielu eks-
pedycji archeologicznych. Naukowiec ten integro-
wał środowisko prekursorów archeologii nie tylko 
poprzez intensywną korespondencję z francuskimi 
i niemieckimi badaczami, ale również poprzez two-
rzenie i prowadzenie specjalistycznych czasopism. 
Wraz z François Lenormantem utworzył Gazette ar-
chéologique, z Henri de Longpérier Bulletin archéo-
logique de l’Athenaeum français, w których publiko-
wane były informacje o nowych odkryciach oraz 
studia na temat poznawanych cywilizacji. Ponadto 
J. de Witte łączyło z H. de Longpérier zainteresowa-
nie numizmatyką, wspólnie kierowali czasopismem 
Revue numismatique (Marchal 1907: 75). 
 Nabywane przez Jana Działyńskiego zabytki, 
głównie naczynia ze scenami figurowymi, przewo-
żone były do Hotelu Lambert, gdzie mogły być prze-

przyniosły oczekiwanych rezultatów i zostały zakończone 
w styczniu 1868 roku.

8  W korespondencji Jana Działyńskiego często pojawia się po-
stać belgijskiego archeologa. Jan opisując zabytki widziane 
w antykwariacie Castellaniego (?) zaznacza w liście do Izabe-
li, iż najpierw musi zobaczyć je Jean de Witte; pisze również 
o wizycie specjalisty na stoisku na wystawie światowej, gdzie 
Jan Działyński prezentował zarówno swoje obiekty, jak i Iza-
beli i Władysława.

chowywane do 1885 roku, gdy kolekcja była już wła-
snością Izabeli Działyńskiej9. Konsekwencją działań 
Jana Działyńskiego na polu kolekcjonerskim było 
wzrastające zainteresowanie Izabeli sztuką antycz-
ną. Wydaje się, iż dla Czartoryskich lepszym rozwią-
zaniem niż samodzielne zakupy, było poleganie na 
umiejętnościach i kontaktach Jana pozyskującego 
zabytki starożytne w miejscu prowadzonych wyko-
palisk. Kolekcjonerstwo Izabeli Działyńskiej przyję-
ło inną formę niż działania Jana, który często wspie-
rany, rzecz jasna, przez ekspertów, kierował się w za-
kupach własną intuicją i wyczuciem. Jego znawstwo 
i umiejętność krytycznej oceny zostały docenione 
przez współczesnych mu uznanych specjalistów, jak 
Henri Longpérier i Jean de Witte (Longpérier 1868: 
345–346, 354; de Witte 1886: 11). Cechy te znalazły 
także uznanie u Izabeli i jej brata, którzy często po-
wierzali Janowi zadana wyszukania i zakupu dzieł 
sztuki, zdawali się również na jego opinie w sprawie 
ekspozycji swoich zabytków na wystawach świato-
wych (Mantz 1865a: 348; 1865b: 463; Liesville 1878: 
5–16). Co prawda, w 1865 roku Izabela wraz z bra-
tem Władysławem udali się w podróż do Włoch, 
Egiptu i Algieru, jednak z wyprawy tej nie zachowa-
ły się żadne informacje o nowych nabytkach. Nato-
miast Władysław zanotował, iż ku niezadowoleniu 
Izabeli, rodzeństwo nie ma wystarczających środ-
ków, by dokonać zakupów interesujących ich zabyt-
ków (Bibl. Czart. Iz. 100). Jan Działyński ostatecznie 
porzucił zainteresowania antykiem, natomiast Iza-
bela nigdy nie zapomniała o tej części kolekcji i gdy 
tylko jej uwaga, a przede wszystkim środki finan-
sowe, nie były pochłonięte restauracją zamku, sta-
rała się wzbogacić zbiory antyczne. Hrabina Dzia-
łyńska rozpoczęła, początkowo jednostkowe, zaku-
py w tym zakresie, sukcesywnie rozwijając tę dzie-
dzinę swej działalności kolekcjonerskiej10. Jednak 
Czartoryscy czuli się znacznie lepiej w środowisku 
antykwariuszy w Paryżu, gdzie na aukcjach kupo-
wali zabytki z uznanych już kolekcji (Jakimowicz 

9  Kolekcja zabytków antycznych znajdująca się w posiadaniu 
rodziny Czartoryskich, w tym przedmioty należące do Izabe-
li Działyńskiej, po raz pierwszy zostały opublikowane w ka-
talogu wydanym przez Jean de Witte w 1886 roku i, jak wska-
zuje tytuł katalogu, kolekcja w tym czasie znajdowała się jesz-
cze w Paryżu: (Witte de 1886).

10 W pierwszej publikacji dotyczącej przyszłych zbiorów gołu-
chowskich, odnoszącej się jeszcze do kolekcji Jana Działyń-
skiego Longpérier wspomina również o naczyniach należą-
cych do Izabeli (1866: 345), por. Głuszek, Krueger 2018. 
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1982: 15-73). Już w 1865 roku Izabela i Władysław 
Czartoryscy wzięli udział w aukcji kolekcji James-
Alexandre de Pourtalès (1776-1855) znanego bankie-
ra, dyplomaty i kolekcjonera. W ten sposób pozy-
skiwali znaleziska niejako z „rynku wtórnego”, gdzie 
zabytki nabierały wartości jako dzieła sztuki pocho-
dzące z uznanych zbiorów i przede wszystkim pre-
zentujące wysokie walory artystyczne. Z tego punk-
tu widzenia ich pierwotne pochodzenie – kontekst 
archeologiczny (często tylko ogólnie rozpoznany) – 
nie miało kluczowego znaczenia. Zabytki, zarówno 
rzeźby, brązy, jak i przykłady malarstwa wazowego, 
w pierwszym rzędzie postrzegane były jako warto-
ściowe pod względem artystycznym i materialnym. 
W nurt ten doskonale wpisuje się kupiony na au-
kcji kolekcji Pourtalès krater dzwonowaty (CVA 
[Pologne 1]: 39, pl. 51. 1; MNP A 753) należący pier-
wotnie do kolekcji Hamiltona. Poczynania Willia-
ma Hamiltona miały kluczowe znaczenie dla prze-
szłego kolekcjonerstwa waz greckich, które w jego 
czasach uważane były jeszcze za etruskie (Sparkes 
1996: 45-55). Przebywając we Włoszech jako bry-
tyjski ambasador w Królestwie Neapolu zgromadził 
w latach 1764-1772 oraz 1789-1790 dwie duże kolek-
cje naczyń antycznych. Zbiory te doczekały się publi-
kacji w formie katalogów aukcyjnych ze szczegółowy-
mi rysunkami, pozwalającymi rozpropagować wie-
dzę o naczyniach w kręgach kolekcjonerskich. Kata-
logi Collection of Etruscan, Greek and Roman Antiqu-
ites from the Cabinet of the Honourable William Ha-
milton wydane w czterech tomach w latach 60. XVIII 
wieku, stanowią również jeden z pierwszych przykła-
dów opracowania waz greckich pod względem me-
rytorycznym (Bernhard 1966: 81). Naczynia z kolek-
cji Hamiltona za sprawą współpracującego z nim ba-
rona d’Hancarville zostały przedstawione jako obiek-
ty, które w starożytności były niezwykle cenne nie 
tylko pod względem artystycznym, ale również ma-
terialnym (Lyons 2007: 239-240). Wykreowana11 wo-
kół waz antycznych atmosfera wyjątkowości wpłynę-

11 Współczesne badania wykazały, iż w starożytności status na-
czyń glinianych był zupełnie odwrotny od tego, w jaki spo-
sób postrzegane były w XIX wieku i współcześnie, gdyż na-
dal wazy greckie osiągają wysokie sumy na organizowanych 
aukcjach. Jak wykazał prof. Michael Vickers, w starożytności 
naczynia ceramiczne, również te zdobione w czarno- i czer-
wonofigurowej technice były naczyniami użytku codzienne-
go i nie przedstawiały dużej wartości materialnej. Naczynia-
mi luksusowymi, wyznaczającymi wysoki status społeczny 
(majątkowy) swojego posiadacza, były naczynia wykonane z 
metali, zwłaszcza srebrne i złote, które miały realną wysoką 
wartość rynkową w starożytności (Vickers, Gill 1994: 20–22). 

ła na niezwykle wysokie ceny, jakie naczynia zaczęły 
osiągać na rynku antykwarycznym (Sparkes 1996: 51; 
Hoock 2010: 207). Panująca opinia, iż kunszt wyko-
nania naczyń doceniali już starożytni, zwiększył zain-
teresowanie kolekcjonerów ceramiką grecką i w oczy-
wisty sposób zintensyfikował obrót wazami greckimi 
na rynku antykwarycznym. 
 W tym nurcie działała również hrabina Dzia-
łyńska. Rozszerzając swoje zbiory korzystała głów-
nie z oferty antykwariuszy paryskich, podtrzymy-
wała jednocześnie współpracę ze wspomnianymi 
już specjalistami H. Longpérier i J. de Witte (archi-
wum MNP, A2794, materiały gołuchowskie, teka 
1891-1900). W latach 1886-1898 Izabela współpraco-
wała także z Henri Hoffmannem, ekspertem zatrud-
nionym w domu aukcyjnym Hôtel Drouot, którego 
zadaniem było śledzenie rynku antykwarycznego 
i wyszukiwanie na aukcjach zabytków odpowiada-
jących potrzebom kolekcji gołuchowskiej (Jakimo-
wicz 1982: 37).
 Odstępstwem od schematu pozyskiwania zabyt-
ków do kolekcji drogą zakupów na aukcjach i nieja-
ko ukłonem w stronę metod wypracowanych przez 
Jana Działyńskiego, jest historia zabytków z Karta-
giny, które znalazły się w kolekcji w 1895 roku. W ar-
chiwach Muzeum Narodowego w Poznaniu zacho-
wała się korespondencja z ojcem Alfredem Louisem 
Delattre datowana na 13 i 27 maja 1895 roku (archi-
wum MNP, A2794, materiały gołuchowskie, teka 
1891–1900, k. 43-46; 47-49; aneks 1 i 2). Listy doty-
czą zabytków z prowadzonych przez niego wykopa-
lisk, które Izabela Czartoryska otrzymała od ojca 
Delattre (aneks 1, 2). Zabytki nie zostały zakupio-
ne od badacza, jednak treść listu z 27 maja rozświe-
tla nieco okoliczności, w jakich zostały one przeka-
zane Izabeli. Ojciec Delattre dziękuje w nim za da-
tek finansowy, jaki otrzymał od hrabiny Czarto-
ryskiej. Wymieniona w liście suma jest nieczytel-
na, potwierdza ją natomiast zapis z księgi rachun-
kowej Gołuchowa, gdzie zanotowano wydanie 100 
franków „na ratowanie prac wykopaliskowych mi-
sji w Afryce” (BPP 837: 179). 
 Alfred Louis Delattre urodził się w 1850 roku 
w Déville-lès-Rouen, a zmarł w 1932 roku w Karta-
ginie. Dotarł do Algierii jako zakonnik Ojców Bia-
łych Zgromadzenia Misjonarzy Afryki (Société des 
Missionnaire d’Afrique), założonego przez kardyna-
ła Karola Lavigerie (Gutron 2010: 263-264). W 1877 
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roku został wysłany do Kartaginy, gdzie stanął na 
czele misji Ojców Białych działających przy katedrze 
St. Louis w Kartaginie. Wtedy też rozpoczął wyko-
paliska wokół miasta (Dyson 2006: 63-64). Badania 
były prowadzone na nekropoliach Kartaginy, tak-
że na wzgórzu Byrsa, na stanowisku Douïmès, na 
wzgórzu Junony i wzgórzu św. Moniki (Freed 2008: 
67–100; Delattre 1896; 1897; 1899; 1901: 583-602). 
Nadrzędnym celem badań archeologicznych ini-
cjowanych przez kardynała Karola Lavigerie i kie-
rowanych przez niego Ojców Białych było odkrycie 
najstarszych dowodów chrześcijaństwa na obszarze 
północnej Afryki (Mahjoubi 1982: 19). A. Delattre, 
postępował podobnie jak jego współpracownicy, 
którzy często wywozili zabytki z badanych stano-
wisk i przekazywali do muzeów w swoich rodzin-
nych miejscowościach; sam Delattre wywiózł wiele 
znalezisk do rodzinnego Rouen (Stern 2008: 13-15; 
Gutron 2005: 169-180; Crogiez, Hottot 2000: 495). 
 Listy nie informują szczegółowo o zabytkach, 
które zostały przekazane Izabeli Czartoryskiej. W li-
ście z 13 maja jest mowa o dwóch skrzyniach z ce-
ramiką punicką, dwoma kamieniami z inskrypcja-
mi (stele?) oraz „kamieniu z symbolicznym przed-
stawieniem Tanit”. Jak można wnioskować z wypo-
wiedzi zawartych w drugim liście, część z zabytków 
uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas trans-
portu do Paryża. Ojciec Delattre zaoferował w nim 
wymianę uszkodzonych zabytków na niezniszczo-
ne. Ze względu na brak dalszych źródeł w tej spra-
wie trudno ocenić, czy doszło do kolejnej darowi-
zny zabytków z wykopalisk w Kartaginie. W kata-
logu W. Froehnera z 1899 roku wymieniono 16 ar-
tefaktów z bardzo lakonicznym komentarzem do-
tyczącym kontekstu archeologicznego, więc na tej 
podstawie trudno rekonstruować dalsze wypadki. 
Wśród zabytków opisanych w katalogu znalazły się 
stele kamienne, narzędzie lub broń wykonany z brą-
zu, fragment strusiego jaja z dekoracją figurową, 
także dwa skyfosy, guttus, patera (czerpak?), czte-
ry lampki oliwne oraz dwa dzbany (Froehner 1899: 
223-225). Część zabytków została ponownie opu-
blikowana w Corpus Vasorum Antiquorum. Jednak 
ze względu na charakter wydawnictwa ograniczo-
no się do opracowania naczyń glinianych. W osob-
nym dziale omówione zostały zabytki z Kartaginy 
(CVA [Pologne 1], pl. 54). Jest to sześć naczyń. W 
przypadku jednego z nich podano, iż jest to naczy-

nie z nekropoli Byrsa (CVA [Pologne 1], pl. 54: 6; za: 
Froehner 1899: 224, nr 11 ), pochodzenie pozosta-
łych naczyń nie zostało określone. W przytoczonym 
tomie CVA znalazły się jeszcze dwa naczynia z wy-
kopalisk A. L. Delattre koryncki skyfos (CVA 1 [Po-
logne 1], pl. 6, 2) oraz amfora bucchero (CVA 1 [Po-
logne 1], pl. 47, 1). W zespole zabytków12 z Kartaginy 
eksponowanych obecnie na zamku w Gołuchowie 
w Sali Starożytności zwracają uwagę dwa naczynia 
stanowiące przykłady typowego wyposażenia gro-
bów fenickich13. 
 Naczynia te to dwa dzbany, jeden z trójlistnym 
wylewem (MNP A 709), drugi z wylewem grzybko-
watym (MNP A 708). Dzban z trójlistnym wylewem 
zachowany jest w pełnej formie z drobnymi ubytka-
mi w górnej części. Stan zachowania dzbana z grzyb-
kowatym wylewem również jest dobry; jedynie kra-
wędź wylewu posiada niewielkie wyszczerbienie. 
Proporcje naczynia, szczególnie kulisty brzusiec, 
pozwalają datować artefakt na VII wiek p.n.e. Chro-
nologię tę potwierdza także brak czerwonej pole-
wy, co jest charakterystyczne dla dzbanów z grzyb-
kowatym wylewem z VII wieku (Maass-Lindemann 
2006: 294). 
 Dzbany z trójlistnym oraz z grzybkowatym wyle-
wem zostały zidentyfikowane zarówno na terenie Le-
wantu, jak i na najdalszych krańcach Śródziemnomo-
rza, włączając w to tereny poza Słupami Heraklesa 
objęte kolonizacją fenicką. Kontekst znalezisk wska-
zuje, że naczynia te pełniły funkcje rytualne związa-
ne z obrządkiem pogrzebowym. Często występują 
jako przystawki obok popielnicy. Typowy ciałopal-
ny grób fenicki składał się z jednej lub dwóch popiel-
nic, pokrywki w formie talerza oraz dwóch dzbanów: 
z grzybkowatym oraz z trójlistnym wylewem. 
 We wszystkich wypadkach W. Froehner podaje 
wykopaliska A. L. Delattre z 1895 roku jako miej-
sce znalezienia artefaktów. W tym czasie A. Delat-

12 Współcześnie, po dramatycznych wydarzeniach drugiej woj-
ny światowej, ze zbioru zabytków kartagińskich udało się je-
dynie zidentyfikować naczynia opublikowane przez K. Bula-
sa w 1931 roku. W Zamku w Gołuchowie, Oddział Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, znajduje się pięć naczyń: CVA 1 
[Pologne 1]: pl. 6: 2, 54: 1, 3–5 dwa kolejne przechowywa-
ne są w Muzeum Narodowym w Warszawie: CVA 1 [Pologne 
1], pl. 54: 2, 6. Pozostałych zabytków z daru A. L. Delattre nie 
udało się na obecnym etapie badań zidentyfikować. Nie moż-
na wykluczyć, iż cześć z nich mogła zaginąć lub zostać znisz-
czona w wyniku działań wojennych. 

13 Opis zespołu zabytków z Kartaginy por. Głuszek, Krueger 
2018 oraz wyniki analiz spektrometrycznych por. Krueger, 
Głuszek w druku.
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tre prowadził badania archeologiczne w Douïmès. 
Stanowisko to było eksplorowane przez ojca Delat-
tre w latach 1894-1897 oraz 1898-1905. Odkryto tam 
jedną z ważniejszych nekropolii punickich z gro-
bowcami kamiennymi datowanym na okres od VII 
do V w. p.n.e. (Freed 2008: 85–86). Rezultaty swo-
ich wykopalisk La nécropole punique de Douïmès 
(a Carthage): fouilles de 1895 et 1896, opublikował w 
1897 roku w Paryżu. W tym miejscu należy wspo-
mnieć, iż W. Froehner w opisie katalogowym doty-
czącym skyfosu określonego jako punicki podał in-
formację o jego pozyskaniu z nekropoli Byrsa (Fro-
ehner 1899: 224, nr 11), co wskazywałoby, iż zabyt-
ki przekazane Izabeli Działyńskiej pochodziły z róż-
nych stanowisk w Kartaginie. Obecny stan badań 
nie pozwala na bardziej szczegółowe sądy dotyczą-
ce pochodzenia zabytków kartagińskich w byłej ko-
lekcji gołuchowskiej. Jedynie dalsze studia nad zgro-
madzonym w archiwach materiałem źródłowym 
dają szansę na lepsze rozpoznanie zbiorów gołu-
chowskich i ich dziejów.
 Jednakże w świetle obecnej wiedzy, gdy wiele 
aspektów tworzenia kolekcji i projektowania Go-
łuchowa jako miejsca jej przechowywania czy eks-
ponowania wymaga głębszych badań, każda oce-
na motywów Izabeli, które skłaniały ją do konkret-
nych zakupów, skazana jest na niepowodzenie, nie 
można w niej się też ustrzec pewnego subiektywi-
zmu. Jednak jeśli przyjmie się za punkt wyjścia ta-
kiej oceny całą przedwojenną kolekcję zabytków an-
tycznych zgromadzoną przez Izabelę, wydaje się, iż 
hrabina Działyńska dążyła do stworzenia zbioru, 
który w możliwie pełny sposób charakteryzowałby 
dorobek starożytnych cywilizacji śródziemnomor-
skich, manifestowany poprzez wytwory rzemieślni-
cze, przedmioty użytku codziennego i wyroby luk-
susowe. W tym ujęciu można pokusić się o opinię, iż 
poczynania Izabeli cechuje swego rodzaju systema-
tyka, która nie tyle polega na regularnym powięk-
szaniu ilościowym zbioru, ale na konsekwentnym 
poszerzaniu jego zasobu pojęciowego poprzez na-
bywanie starannie wybranych zabytków prezentują-
cych nowe dziedziny i kategorie. 
 Posiłkując się dostępnymi źródłami archiwal-
nymi można zauważyć, iż hrabinie często dora-
dzano zakupy konkretnych zabytków mających na 
celu urozmaicenie kolekcji i podniesienie jej ran-
gi. W nurt ten wpisuje się właśnie ceramika pocho-

dząca z Kartaginy. Sądząc zarówno na podstawie za-
bytków zachowanych do dnia dzisiejszego, jak i opi-
su katalogowego obiektów zaginionych, zbiór skła-
dał się z drobnych przedmiotów z gliny niewyróż-
niających się w żaden sposób pod względem formy 
lub dekoracji. Pobudki, jakimi kierowała się Izabela 
Działyńska pozyskując te obiekty dla swojej kolek-
cji, pozostają nieznane. Tym niemniej zwraca uwa-
gę fakt, iż poprzez włączenie ich do zbiorów w mu-
zeum gołuchowskim został zaprezentowany nowy 
obszar, tak ważny w dziejach cywilizacji starożyt-
nych, zwłaszcza Rzymu okresu republiki. Być może 
to był aspekt, który skłonił hrabinę Działyńską do 
zainteresowania się zabytkami z Kartaginy.
 Dokonując współczesnej oceny zabytków kar-
tagińskich w kolekcji gołuchowskiej nie ulega wąt-
pliwości, iż zarówno w zbiorach Izabeli z Czartory-
skich Działyńskiej, jak i dla współczesnego odbior-
cy zabytki te w kolekcji mają głównie wartość in-
formacyjną, ilustrując spektrum działań rzemieśl-
niczych i artystycznych twórców kultur starożytnej 
Grecji, Rzymu, Egiptu i Bliskiego Wschodu. Dla ba-
daczy – specjalistów w danej dziedzinie, są przed-
miotem studiów techniki, stylu wykonania, znacze-
nia ikonograficznego i ikonologicznego. Kontekst 
archeologiczny tych znalezisk został bezpowrotnie 
utracony. Tym niemniej wyraźnie widać, jak istotne 
jest badanie dokumentacji archiwalnej dotyczącej 
danej kolekcji. Studia nad korespondencją, notatka-
mi o charakterze prywatnymi i zapiskami księgowy-
mi może posłużyć nie tylko do odtworzenia historii 
zabytku jako przedmiotu dawnej kolekcji czy obiek-
tu muzealnego. Szczegółowa analiza źródeł archi-
walnych, w niektórych przypadkach, daje również 
szansę poznania choćby podstawowych informacji 
o pierwotnym miejscu depozycji zabytku. Ten czę-
sto hipotetyczny kontekst już, co prawda, nie posłu-
ży badaniom stanowiska, z jakiego artefakty mogą 
pochodzić, jednak z pewnością wzbogaci wiedzę 
o samym przedmiocie.
 Zabytki stanowią także przykład innego rodza-
ju działań kolekcjonerskich, który charakteryzo-
wał kolekcjonerów starożytności żywo zaintere-
sowanych archeologią – takich jak Jan Działyń-
ski. Dla hrabiego istotne było pozyskiwania zabyt-
ków „z pierwszej ręki” czyli od archeologów ama-
torów. Na pierwszym miejscu stało pierwotne po-
chodzenie zabytku oraz sprawdzone źródło, skąd 
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obiekty pozyskiwano, co miało gwarantować ory-
ginalność przedmiotów lub przynajmniej w dużym 
stopniu wykluczać możliwość fałszerstwa. W przy-
padku Izabeli Działyńskiej, oryginalność artefaktu 
(przynajmniej w odniesieniu do zabytków kultur 
starożytnych) była wartością podstawową, jednak 
nie mniejsze znaczenie miał „rodowód kolekcjo-
nerski” obiektu powiązany z wartościami artystycz-
nymi, w tym ujęciu, dzieła sztuki. Z tego punktu wi-
dzenia zabytki z Kartaginy wyłamują się z tego sche-
matu, gdyż nie przedstawiają wysokiej wartością ar-
tystycznej, a jednocześnie wpisują się w tę konwen-
cję reprezentując intrygujący i wyjątkowy – bo od-
rębny, nowy i istotny z punktu widzenia koncepcji 
kolekcji – nurt w historii i archeologii kultur śród-
ziemnomorskich. 

Autorzy artykułu składają podziękowania Pani 
dr Justynie Nowickiej, która wykonała tłumacze-
nie listów ojca A. L. Delattre. 

Aneks 1
List Alfreda Luisa Delattre z dnia 13 maja 
1895 roku do nieznanego adresata w spra-
wie zabytków z Kartaginy przekazanych 

hrabinie Izabeli Działyńskiej
(archiwum MNP, materiały gołuchowskie, teka 

1891–1900, k. 43–46) 

Pani Hrabino,
mam zaszczyt zawiadomić, że nadałem właśnie do 
Pani pocztą paczkę zawierającą wybór ceramiki, 
z której większość pochodzi z epoki punickiej. Każ-
dy z przedmiotów jest opatrzony notką. Tuszę, że 
będzie Pani usatysfakcjonowana z przesyłki.
 Za kilka dni otrzyma Pani trzy kamienie punic-
kie, z których dwa noszą inskrypcje, a trzeci symbo-
liczne przedstawienie Tanit [tu rysunek].
 Jeśli książę Marcel Czartoryski i księżna Czarto-
ryska przebywają w Pani pobliżu, ośmielam się pro-

sić Panią hrabinę, by przekazała im moje pełne usza-
nowania pozdrowienie.
 Druga przesyłka przyjdzie do Pani również pocz-
tą, chyba żeby nadarzyła się sposobność doręczyć ją 
Pani bezpośrednio przy udziale któregoś z moich 
współbraci wybierających się do Paryża.
Jestem szczęśliwy, Pani hrabino, mogąc odpowie-
dzieć na Pani życzenie i ufam, że zechce się Pani za-
interesować moimi pracami i badaniami, które znaj-
dują się obecnie na tak dobrej drodze.
 Proszę przyjąć moje najniższe ukłony i wyrazy 
najgłębszego uszanowania, przez które mam honor 
być Pani pokornym i wiernym sługą,

        A. Delattre
        zgr. misj. Afr.

Aneks 2
List Alfreda Luisa Delattre z dnia 27 maja 
1895 roku do nieznanego adresata w spra-
wie zabytków z Kartaginy przekazanych 

hrabinie Izabeli Działyńskiej
(archiwum MNP, materiały gołuchowskie, teka 

1891–1900, k. 47–49).

Pani Hrabino,
dowiaduję się z przykrością, że wysłane przeze mnie 
przedmioty dotarły do Pani w złym stanie. Żałuję 
niezmiernie, gdyż poprosiłem brata, który owijał ce-
ramikę, o największe staranie. Jeśli zechce Pani po-
dać mi spis stłuczonych przedmiotów, dołożę wszel-
kich starań [?], by je zastąpić. Miast opisu, wystarczy 
mi prosty szkic przedstawiający kształt przedmiotu.
 Tuszę, że drugą przesyłkę spotka lepszy los. Będę 
wdzięczny, Pani hrabino, jeśli zechce mnie Pani 
o tym upewnić, jak tylko dojdzie.
 Dziękując za sumę przekazaną [nieczytelne], 
a którą on bez zwłoki wręczył mnie, proszę przyjąć 
moje najniższe ukłony i wyrazy najgłębszego usza-
nowania, przez które mam honor być Pani pokor-
nym i wiernym sługą,
        A. Delattre
        zgr. misj. Afr.
        [nieczytelne] Saint-Louis
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Archiwa

Archiwa Muzeum Narodowego w Poznaniu (MNPA)
Materiały gołuchowskie: 
– teka 1891–1900
– teka 1861–1870
– kopia ordynacji gołuchowskiej drukowana w Kaliszu w 

1933 roku
Biblioteka Polska w Paryżu (BPP)

– 837 – Izabela z Czartoryskich Działyńska. Księga wydat-
ków za l. 1895–1896 

Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie (Bibl. Czart.)
Bibl. Czart. Iz. 125
Bibl. Czart. Iz. 14

Biblioteka Kórnicka PAN (BK)
– 7339 – listy I. Działyńskiej do J. Działyńskiego 1860–1880
– 7471 – dokumentacja dotycząca nabytków starożytnych 

Jana Działyńskiego 1865–1867
– 7449 – listy J. Działyńskiego do J. Rustejki 1867–1875

CVA 1 [Poland 1]
– K. Bulas, CVA Pologne 1, Gołuchów Musée Czartoryski, 

E. Bulanda (ed.), Varsovie-Cracovie 1931.
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Works of art and archaeological artefacts. 
Two aspects of the collection of Izabela 

Działyńska nee Czartoryska
Summary

The collections of Izabela Działyńska, née Czartoryski, contain 
an imposing collection of Antique World relics and European 
works of art. The best known are the Goluchów vases, first and 
foremost Greek and related vessels. Among the latter there are 
among others, ceramic ware – for example two vessels from ex-
cavations conducted by A. L. Delattre in Carthage.
 Izabela Działyńska formed her collection successively from 
1852 to the moment of her passing in 1899. This process, which 
her husband Jan Działyński was engaged in for a period, is 
documented by numerous accounts and a comprehensive cor-
respondence. Jan would purchase the relics, as a rule devoid 
of vital documentation, from amateur archaeologists. Soon, 
however, he gave up the passion for collecting, which his wife 
took over.
 Izabela Działyńska's approach to collecting assumed a some-
what different form than her husband, who would be guided 
in his transactions by intuition and his artistic 'nose'. Izabela 
though, established her position as a buyer of works of art 
through numerous purchases of prestigious artefacts. Thus, the 
originality of the artefact, its artistic value and ‘lineage as a col-
lectable’ were for her selection criteria on choosing a showpiece 
for the growing collection. In this regard renowned experts 
from auction houses, museums and archaeologists would pro-
vide advice.
 Further, of particular interest is Izabela Działyńska's associa-
tion with Father Alfred Louis Delattre, one of the White Fathers 
from the Society of Missionaries of Africa, a passionate ama-
teur archaeologist. Izabela began to help finance his research 
as testify the Gołuchów accounts, where an entry reads ‘for 
securing excavation works, Africa mission’, which confirms 
the new means of finding relics on her part. From the extant 
correspondence with Father Delattre, it is possible to state that 
two chests of relics from Carthage reached Poland – containing 
both ceramic ware and stone artefacts.
 Among the relics exhibited at the Great Hall of the Antique 
World, Goluchów Castle, two vessels in particular – different 
than Greek ones in form – draw one's attention. These are two 
jugs, one with a trefoil lip and the other, with a mushroom lip 

– examples of typical Phoenician grave furnishings. On the ba-
sis of their morphology, it is possible to date them to the 7th 
century BC. Thanks to archival catalogues, there is informa-
tion that these were discovered by Father Delattre in Carthage 
in 1895. At the time he conducted archaeological research in 
Douïmès, where one of the most important necropoleis of the 
Phoenician-Punic world was discovered.
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Zabytki z Kartaginy z Kolekcji Gołuchowskiej w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu

 Izabela Działyńska obtained a small assemblage of relics 
from Carthage for her collection, which indelibly enriched 
the Goluchów collections. As a result, the heritage of Antique 
World cultures on the northern seaboard of Africa was illumed 
to great effect. Perhaps, in fact the exotic geography of the relics 
as well as their symbolism of Carthage and its notorious wars 
with Ancient Rome that these mirrored in the eyes of Countess 
Działyńska were succour to her great interest in the excavations 
of Father Delattre and subsequently, finding pride of place for 
these artefacts in her collection.

 Indubitably, for both the collections of Countess Działyńska 
and present-day visitors, these artefacts in the main possess the 
value of information, illustrating the spectrum of crafts and 
arts on the part of the founders of Mediterranean civilisations. 
Alas, the precise archaeological context of these finds has been 
irretrievably lost. Notwithstanding, studies devoted to the cor-
respondence, private commentaries and financial records dem-
onstrate just how vital the research of archival documentation is 
on a given collection. Such scholarship often affords the oppor-
tunity to once again furnish these relics with basic information 
on their original deposition locus.
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From research on the history of Wielkopolska archaeology. Dr. Friedrich Holter

 W roku 2012 zamieściłem w „Fontes Archaeologi-
ci Posnanienses” tekst (Kokowski 2012a) poświęcony 
nieznanym, międzywojennym dziejom dwóch mu-
zeów z północnej Wielkopolski: Powiatowemu Mu-
zeum ze Złotowa (Kreismuseum Flatow) i Muzeum 
Krajowemu z Piły (Landesmuseum Schneidemühl). 
Już wtedy znaczącą jego część zajęła prezentacja po-
staci dra Friedricha Holtera, dyrektora muzeum kra-
jowego i jedynego w okresie międzywojennym pro-
fesjonalnego archeologa działającego na terenie pro-
wincji Grenzmark Posen-Westpreußen1 (ryc. 1).

1  W Pile pracował co prawda jeszcze dr Freidank Kuchen-
buch, kierujący Oddziałem Archeologicznym filii Uniwersy-
tetu Berlińskiego pod nazwą „Institut für Heimatforschung”. 
Z miastem tym związana była też przez pewien czas Siegelin-
de Kramer, późniejsza dyrektor Museum für Ur- und Früh-
geschichte Potsdam (Wetzel, Leube 2010: 54-57), która w se-
mestrach 1937/1938, 1938/1939 studiowała w Wyższym Se-
minarium dla Nauczycielek (Hochschule für Lehrerinenbil-
dung), gdzie znalazła też zatrudnienie od grudnia 1940 do 
grudnia 1941 roku (Kokowski 2011: 105, 113). W laudacji 
promotorskiej jej doktoratu jest zdanie „Vorgeschichte er-
hielt sie durch ihre Tätigkeit am Museum in Schneidemühl“ 
(Z pradziejami zapoznała się dzięki zatrudnieniu w muzeum 
w Pile) – co może oznaczać jej związek również z tą placów-
ką. Swego czasu sądziłem, że jej praca doktorska powstała 
w oparciu o materiały pilskiego muzeum. Okazało się nieste-

 Z wielu Niemców zajmujących się archeologią 
na terenach dzisiejszej Polski w latach przypadają-
cych na czasy pomiędzy dwiema wielkimi wojnami 
światowymi jakaś część podległa – często niezasłu-
żenie – zapomnieniu. Dotyczy to głównie tych, któ-
rych kariera związana była z lokalnymi muzeami 
powiatowymi bądź z lokalną służbą konserwator-
ską. Zakres obowiązków, którym musieli podołać, 
najczęściej też wypełnianie ich na zasadzie wolonta-
riatu, powodowały, że nie zawsze znajdowali czas na 
publikację efektów swoich działań, a przecież publi-
kacja jest najlepszym gwarantem dla utrwalenia na-
zwiska. Wraz z końcem wojny ich dorobek wynika-
jący z działalności wykopaliskowej w ogromnej czę-
ści uległ rozproszeniu lub wręcz zniszczeniu; a jeżeli 
nawet przetrwał, to często deprecjonował się niedo-

ty, że powołuje się w niej na jedno jedyne znalezisko z Debrz-
na Wsi (Dobrin) z pow. złotowskiego, którym jest płaski ta-
lerz z podniesionym brzegiem i karbowaną krawędzią. Inte-
resujące jest, że z Piły pochodzi też wybitna znawczyni młod-
szego i późnego okresu rzymskiego, dr Helga Schach-Dörges, 
urodzona tamże 9.9.1934. Nie wykluczone więc, że wpływ na 
jej zainteresowania miała jeżeli nie bezpośrednio działalność 
F. Holtera (co mało prawdopodobne), to ekspozycja pradzie-
jów w tamtejszym muzeum.

Z badań nad historią wielkopolskiej archeologii. 
Dr Friedrich Holter

Andrzej Kokowski

 Artykuł poświęcony jest postaci dra Friedricha Holtera (1901-1989), twórcy Landesmuseum Grenzmark Posen-Westpreußen w 
Pile, aktywnego propagatora opieki nad zabytkami archeologicznymi i autora spektakularnych odkryć. W artykule wykorzystano 
liczne materiały archiwalne, które umożliwiły scharakteryzowanie życiorysu i kariery zawodowej F. Holtera, a także jego dorobku 
naukowego w postaci badań wykopaliskowych (m.in. w Śmiardowie Krajeńskim i Skrzatuszu) oraz publikacji.
Słowa kluczowe: historia archeologii, ochrona zabytków archeologicznych, muzealnictwo archeologiczne, archeologia archiwalna

 The article is dedicated to the figure of dr. Friedrich Holter (1901-1989), the founder of the Landesmuseum Grenzmark Posen-
Westpreußen in Piła, an active promotor of the protection of archaeological monuments, and the author of spectacular discoveries. 
The paper uses a number of archival materials that made it possible to characterise the life and professional career of F. Holter, as 
well as his scholarly achievements in the field of excavation research (i.a. in Śmiardowo Krajeńskie and Skrzatusz) and publications.
Keywords: history of archaeology, protection of archaeological monuments, archaeological museology, archival archaeology
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ceniony przez nową administrację2. Dzisiaj ze smut-
kiem odkrywamy te, często dramatyczne, dzieje lo-
kalnych kolekcji muzealnych, próbujemy je rekon-
struować, głównie – ale nie tylko – w ramach dzia-
łalności „Kommission zur Erforschung von Samm-
lungen Archäologischer Funde aus dem nordöstli-
chen Mitteleuropa” (w skrócie KAFU – w ramach 
tego programu powstał też niniejszy tekst) i z nie-
małym trudem przywracamy historii archeologii lu-
dzi, którzy dużą część swojego życia poświęcili mi-
sji ratowania starożytnego dziedzictwa kulturowe-
go. Dzięki temu poznaliśmy na przykład działalność 
i dorobek Otto Dobrindta, opiekuna zabytków ar-
cheologicznych działającego głównie na terenie po-
wiatu babimojskiego (Swieder 2009); Carla Um-
breita, wolontariusza w muzeum „Lienauhaus” we 
Frankfurcie nad Odrą, wypełniającego też zadania 
opiekuna zabytków archeologicznych w przyległych 
od wschodu powiatach (Hauptmann 2001: 251-252); 
czy wreszcie Roberta Liebiga, między innymi twór-
cy podwalin pod późniejsze Landesmuseum w Pile 
(Schneidemühl – Kokowski 2016).
 Bardzo długo, właściwie niezauważona, szcze-
gólnie w Niemczech, pozostawała też wspomnia-
na na wstępie postać dra Friedricha Holtera, auten-
tycznej młodej gwiazdy archeologii Trzeciej Rzeszy, 
twórcy podziwianego powszechnie Muzeum Krajo-
wego vel Muzeum Prowincjonalnego Marchii Gra-
nicznej Poznań-Prusy Zachodnie (Landesmuseum 
Grenzmark Posen-Westpreußen) w Pile (La Baume 
1932); autora spektakularnych odkryć i wykopalisk. 
Dzisiaj w odniesieniu do prahistorii ziem polskich 
jego nazwisko przewija się wyłącznie w kontekście 
prac przeprowadzonych na cmentarzyskach z wcze-
snego okresu epoki brązu w Śmiardowie Krajeń-
skim (Schmirtenau) i Skrzatuszu (Schrotz), których 
wyniki opublikował Klaus Schäfer (1987; 1990). Jak 
ważne są te odkrycia niech świadczy fakt, że z chwi-
lą ich opublikowania, na długo po wojnie, rozgo-
rzała gorąca dyskusja nie tylko nad trafnością ocen 
chronologicznych i relacji kulturowych zapropo-
nowanych przez Schäfera, ale również nad ich zna-
czeniem dla rozumienia procesów dziejowych ma-
jących miejsce na początku epoki brązu (np. Gedl 
1990; Bokiniec, Czebreszuk 1993). Być może na 
przeszkodzie zainteresowania Holterem stało zaan-

2  W taki to sposób uległa zniszczeniu kolekcja dawnego Kreis-
museum Flatow – Kokowski 2012a: 359-360.

gażowanie polityczne tego archeologa3 i niezbyt ja-
sne karty odnoszące się do jego służby wojskowej 
w czasie wojny. A najpewniej głównie brak możli-
wości odniesienia się do jego dorobku z racji nie-
wielu publikacji jego pióra. Dopiero ostatnimi laty 
na gruncie literatury polskiej podjęto próby oce-
ny działalności zawodowej tego badacza i animato-
ra ochrony dziedzictwa archeologicznego (Kokow-
ski 2011: 30-31, 72-77, 104-107; 2012a: 351-354; 2012b: 
79-80). Nadszedł czas, by podsumować dwunasto-
letni okres bujnego, za jego sprawą, rozkwitu ba-
dań archeologicznych na jednym z najbardziej za-
niedbanych pod tym względem obszarów środko-
wej Europy. Jest to ważne również dlatego, że nie-
omal cały dorobek Holtera zniszczyła wojna. Oce-
na jego wartości jest jednak możliwa, przynajmniej 
w jakiejś części, dzięki żmudnej rekonstrukcji pro-
wadzonej w oparciu o studia archiwalne, ale przede 
wszystkim relacje prasowe.

Życiorys i kariera
 W tym przypadku, szczęśliwie, dysponujemy ży-
ciorysem spisanym przez samego Holtera (Kokow-
ski 2011: 106, ryc. 84), przechowywanym w Archi-
wum Miasta Hann. Münden4. Niemniej to właśnie 
dzięki prasie możemy go w istotny sposób dopełnić.
 Friedrich Holter (ryc. 2) urodził się 8 sierp-
nia 1901 roku w Köthen (dzisiaj siedziba powiatu 
Anhalt-Bitterfeld) w Saksonii Anhalcie. W latach 
1921-1925 studiował prahistorię w Halle nad So-
ławą, Innsbrucku, Wiedniu oraz w Marburgu, po-
szerzając jej program o chemię, zoologię, minera-
logię, geologię i antropologię. W marcu 1928 roku 
doktoryzował się na Uniwersytecie im Martina Lu-
tra w Halle nad Soławą, na podstawie pracy Die 
hallesche Kultur der frühen Eisenzeit (Holter 1933). 
Wcześniej jednak, jeszcze jako student, zatrudnio-

3  Chyba jednak nie na tyle znaczące, skoro w monografii 
Prähistorie und Nationalsozialismus zredagowanej przez 
Achima Leube (2002) nie padło ani razu jego nazwisko. Nie 
czuję się na siłach analizować postawę polityczną Holtera. 
To zadanie dla historyka, którego warsztat operuje odpo-
wiednimi narzędziami metodycznymi i metodologiczny-
mi. Proces rozliczania archeologów, którzy ulegli fascyna-
cji ideologią III Rzeszy, trwa w Niemczech od lat i groma-
dzi coraz to nowych badaczy. Oprócz wspomnianego wy-
żej opracowania pod redakcją Leubego warto wskazać przy-
najmniej na następujące monografie, autorstwa B. Junkera 
(1997), M. Katera (1974) oraz H. Steuera (2001). Tam też 
nie pojawiło się nazwisko Holtera.

4  To zasługa i uprzejmość Pani Ingrid Wenzel ze Stadtarchiv 
Hann. Münden, której za życzliwość i cierpliwość niniejszym 
dziękuję.
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Ryc. 1. Mapa prowincji Grenzmark Posen-Westpreußen
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ny został w Landesanstalt für Vorgeschichte zu Hal-
le – instytucji wypełniającej powinności konserwa-
torskie. Równie wcześnie dał się poznać jako spraw-
ny badacz terenowy i znakomity organizator. Zanim 
przybył do Piły zbadał, a potem opublikował, zna-
czące cmentarzysko turyńskie z czasów późnej sta-
rożytności, odkryte w Obermöllern (dzisiaj część 
Lanitz-Hassel-Tal w powiecie Burgenland, Sakso-
nia Anhalt – Holter 1925). 
 Propozycję objęcia stanowiska kierownika po-
wstającego w Pile muzeum przyjął w roku 1927, by 
pierwszego czerwca 1928 roku zacząć tam pracę, od-
rzucając uprzednio atrakcyjną ofertę ze Sztokhol-
mu(!). Wiemy, że zamieszkał przy ówczesnej Weg 
am Schweizerhaus (dzisiaj ul. Różana Droga), pod 
numerem 35. W stolicy nowej prowincji Grenzmark 
Posen-Westpreußen (Marchia Graniczna Poznań-
Prusy Zachodnie) zatrudniony był do końca woj-
ny. Przedtem jednak, w dniu 27 sierpnia 1939, po-
wołany został do wojska. Po powrocie z niewoli nie 
zastał ze swego dorobku nic. Szczęśliwie uratowa-
ny został przygotowany częściowo do druku kata-
log znalezisk z niezwykle interesujących cmenta-
rzysk z początku epoki brązu ze Śmiardowa Krajeń-
skiego (Schmirtenau) i Skrzatusza (Schrotz – Holter 
1972: 75-76)6. Sam napisał w swoim życiorysie, że 
miał przed wybuchem wojny gotowe w maszynopi-
sie cztery(!) książki. 
 Ze stanowiskiem kierownika/dyrektora muzeum 
powiązane były obowiązki z zakresu ochrony dzie-
dzictwa kulturowego. Od roku 1928 był odpowie-
dzialny za ochronę dziedzictwa archeologicznego 
na terenie prowincji (Leiter der Pflege der kultur-
geschichtlichen Bodenaltertümer der Prov. Gren-
zmark Posen-Westpreußen Schneidemühl); w la-
tach 1932-1945 pełnił funkcję najpierw rządowego 
męża zaufania (w naszym rozumieniu konserwatora 
zabytków archeologicznych) do ochrony dziedzic-
twa archeologicznego Marchii Granicznej (Staatli-
cher Vertrauensmann für die kulturgeschichtlichen 
Bodenaltertümer der Grenzmark), a z czasem po-
szerzono jego kompetencje o ochronę środowiska 
naturalnego (Vertrauensmann für kultur- und na-
turgeschichtliche Bodenaltertümer). 

5  Porównaj Schramm 1930: 313 – tam podany jest adres Bi-
smarckstraße 23I (po wojnie – ul. Mariana Buczka, aktual-
nie – księdza Grzegorza Piramowicza); 1931: 383; 1932: 309.

6  Opracowania te miały zapoczątkować serię „Grenzmärkische 
Vorgeschichtsforschung” (Schäfer 1987: 3).

 Holter starał się bardzo podkreślić swoją przyna-
leżność do grona profesjonalnych badaczy starożyt-
ności i do środowisk odpowiedzialnych za kierunki 
badań, a także powiązanych z ochroną dziedzictwa 
archeologicznego. Już w roku 1926 został członkiem 
Niemieckiego Stowarzyszenia Badaczy Pradziejów 
(Gesellschaft für Deutsche Vorgeschichte) (Mitglie-
derverzeichnis 1929: IV). We wrześniu 1928 roku stał 
się założycielem i członkiem zarządu Wschodnio-
niemieckiego Stowarzyszenia Badaczy Pradziejów 
(Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung 

– La Baume 1928: 389), a w październiku tegoż roku 
został członkiem założycielem Marchijskiego Sto-
warzyszenia Regionalnego (Grenzmärkischen Ge-
sellschaft zur Erforschung und Pflege der Heimat). 
Jesienią roku 1932 zaproszony został do grona za-
łożycieli Grupy Roboczej Badaczy Wschodnionie-
mieckich Grodzisk i Obiektów Obronnych (Arbeits-
gemeinschaft für die Forschung der nord- und ost-
deutsche Wall- und Wehranlagen – Unverzagt 1985: 
76), a już 7 września 1932 roku został kierownikiem 
marchijskiego oddziału Grupy Roboczej Stowarzy-
szenia Badaczy Pra- i Protohistorii Wschodu Nie-
miec (Arbeitsgemeinschaft für die Erforschung der 
Vor- und Frühgeschichte des Deutschen Ostens – 
Unverzagt 1985: 92). W listopadzie 1936 roku został 
nominowany przez Ministra Nauki, Edukacji i Wy-
chowania Rzeszy na Państwowego Zarządcę Mu-
zeów na terenie prowincji Marchii Granicznej Po-
znań-Prusy Zachodnie (Staatliches Museumspfle-
ger für die Provinz Grenzmark Posen-Westpreu-
ßen). W swoim życiorysie napisał, że podlegało mu 
w związku z tym 15 muzeów – co jest być może – de-
likatną przesadą, chyba że funkcja obejmowała ob-
szar większy niż prowincja7. W tymże roku został 
też członkiem Komisji Instytutu Północnego z sie-
dzibą w Kilonii, działającego w ramach Instytu-
tu Archeologicznego Rzeszy Niemieckiej (Kom-
mission für die Nordostinstitut (Kiel) zreformo-
wanego „Archäologisches Instituts des Deutschen 
Reiches“ – Unverzagt 1985: 84-85). Oczywiście zo-

7  Por. Kokowski, Niemirowski 2016: 331-338. Oprócz muzeum 
w Pile funkcjonowały wtedy muzea powiatowe (Kreismuse-
en lub Heimatmuseen) w następujących miejscowościach: 
Człuchów (Schlochau), Złotów (Flatow), Wałcz (Deutsch 
Krone – przez pewien czas dwa muzea – Kokowski 2012a: 
356), Trzcianka (Schönlanke), Kargowa (Unruhstadt – jako 
muzeum powiatowe, chociaż stolicą był Babimost – Bomst), 
Międzyrzecz (Meseritz), Wschowa (Fraustadt). Po zmianach 
administracyjnych w roku 1937 doszły Szczecinek (Neustet-
tin) i Choszczno (Arnswalde) – czyli najwyżej 11.
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stał też członkiem „Des Reichsbundes für Deutsche 
Vorgeschichte“8.
 Swego rodzaju ukoronowaniem naukowych am-
bicji było zapewne uzyskanie w roku 1936 nomina-
cji na stanowisko docenta w kształcącej nauczyciel-
ki, świeżo powołanej filii berlińskiego uniwersyte-
tu pod nazwą „Hochschule für Lehrerinnenbildung 
(Pädagogische Akademie) in Schneidemühl”. Kon-
sekwencją tej nominacji było chyba późniejsze za-
trudnienie w Instytucie Badań Regionalnych (Insti-
tut für Heimatforschung), w kierowanym przez dra 
F. Kuchenbucha Zakładzie Pradziejów (Abteilung 
Vorgeschichte)9.
 Bardzo szybko wrósł w lokalną społeczność stając 
się ważną postacią życia intelektualnego i politycz-
nego miasta oraz prowincji. Od roku 1931 aż do woj-
ny pełnił w Pile funkcje radnego (Ratsherr) i członka 
rady powiatu (Landtagsausschußmitglieder).
 Na podstawie powyższych danych można powie-
dzieć, że wszedł na drogę błyskotliwej, aczkolwiek 
krótkiej kariery, którą nie tylko przerwała, ale rów-
nież przekreśliła wojna.
 Okres wojny i lata tuż po jej zakończeniu owia-
ne są w dużej mierze tajemnicą. Wiemy, że służył 
w Wehrmachcie. Od listopada 1941 do maja 1942 
pełnił funkcję w Oberkommando des Heeres der 
Ausfuhrgemeinschaft für Kriegsgerät (AGK) jako 
Hauptguartier; a do końca wojny – Einheitsführer 
in K-Stelle. 
 Po wojnie znalazł się we Freyburgu (Unstrut – 
sowiecka strefa okupacyjna), gdzie pełnił w latach 
1947-1951 funkcję burmistrza. Pamiętano jednak 
o jego muzealnej działalności i kiedy, w 1947 roku, 
zorganizowano w Dreźnie pierwszą po wojnie kon-
ferencję kierowników muzeów, wypowiadał się tam 
na temat sposobów ochrony dóbr muzealnych i ar-
chiwaliów, jakie należy podejmować w obliczu za-
grożenia wojennego. 
 W 1952 roku osiadł w Hann. (Hannoversch) Mün-
den w Dolnej Saksonii, gdzie rozstał się z archeologią 
na dobre. Nie miał możliwości podjęcia pracy w za-
wodzie, gdyż jak sam napisał „Ponieważ wywołane 
wojną luki osobowe zostały w międzyczasie uzupeł-
nione, nie istniała możliwość objęcia posady zgod-
nej z kierunkiem mojego wykształcenia. Stanowiska 
rozpisane w oparciu o ustawę uzupełniającą do arty-

8  Mitgliedverzeichnis des Reichsbundes für Deutsche Vorge-
schichte e.V. Stand vom 1. Mai 1939, „Mannus”, t. 31:1939, s. 18.

9  „Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit“, R. 14, z. 5:1938, s. 144.

kułu 131 ustawy zasadniczej10 okazały się bowiem być 
już obsadzone”. Uratowaną cząstkę ze swego dorob-
ku przekazał do dyspozycji Instytutowi für Vor- und 
Frühgeschichte Uniwersytetu w Bonn, zapewne uwa-
gi na osobę ówczesnego dyrektora tej placówki, Otto 
Klemmanna, byłego dyrektora Muzeum w Szczeci-
nie, którego darzył szczególnym szacunkiem. Po woj-
nie ogłosił drukiem tylko jeden tekst nawiązujący do 
swoich przedwojennych badań i jedno wspomnienie 

10 Artykuł 131 niemieckiej ustawy zasadniczej głosi: „Ustawa 
Federalna określi stosunki prawne dotyczące osób, włącz-
nie z uciekinierami wojennymi i wypędzonymi, które w dniu 
8 maja 1945 pozostawały w służbie publicznej, a które opu-
ściły ją z innych powodów niż te opisane w prawie regulują-
cym położenie urzędnika lub układu zbiorowego pracy oraz 
które dotąd nie zostały zatrudnione w ogóle lub nieodpo-
wiednio do poprzednio zajmowanego stanowiska. To samo 
dotyczy także osób, wraz z uciekinierami wojennymi i wypę-
dzonymi, które w dniu 8 maja 1945 miały prawo do wyposa-
żenia, którego nie otrzymują z przyczyn innych niż określo-
ne w prawie regulującym położenie urzędnika lub układzie 
zbiorowym pracy lub otrzymują nieodpowiednie wyposaże-
nie. Do czasu wejścia w życie ustawy federalnej dochodzenie 
roszczeń prawnych jest niedopuszczalne z zastrzeżeniem od-
miennej regulacji przez prawo kraju związkowego”. Oznacza 
to, że na powojennych losach Holtera zaważyły inne czynni-
ki, najpewniej właśnie polityczne.

Ryc. 2. Dr Friedrich Holter – fotografia z 1937 roku, pokazująca go 
jako kierownika badań domu halowego w Pile – Lisikierzu 

(Bergenhorst, Kreis Schneidemühl). Za „Oder Zeitung”

307



Andrzej Kokowski

o nich; ukazał się też przedruk jego przedwojennego 
tekstu na temat interpretacji sceny myśliwskiej wy-
obrażonej na naczyniu kultury pomorskiej z Olsza-
nowa, pow. człuchowski (Elsenau) (Holter 1968; 1971; 
1972). To tak, jakby nie chciał wracać nigdy więcej pa-
mięcią do swoich niepodważalnych, życiowych suk-
cesów zawodowych. 
 Uczył w miejscowej szkole i został dyrektorem 
lokalnego muzeum w zamku Welfenschloß, a funk-
cję tę pełnił honorowo przez 25 lat, od 1 kwietnia 
1961 do roku 1986. W latach 1956-1964 był też człon-
kiem rady miasta Hann. Münden i członkiem Dru-
giej Izby Parlamentu Krajowego w Hanowerze. Za 
swoją pracę i zasługi dla miasta otrzymał od jego 
władz „Honorowy Pierścień Miasta Münden”. Tę-
sknił za utraconą ojczyzną, tak jak tęsknią Polacy, 
którzy zmuszeni byli opuścić kresy wschodnie Rze-
czypospolitej, czemu dał wyraz we wspomnieniach 
o wykopaliskach w Śmiardowie Krajeńskim (Hol-
ter 1971; Kokowski 2011: 431-435). Nie mogąc się po-
godzić z niemożnością powrotu do niej angażował 
się w prace Pilskiego Parlamentu na Uchodźctwie 
(Schneidemühler Exilparlament). Działał też aktyw-
nie w Stowarzyszeniu Wypędzonych. W maju 1954 
roku opublikował na łamach „Ostpreussen-Warte. 
Heimatblatt aller Ostpreussen” (nr 5) swój radykal-
ny manifest pod tytułem „Ostpreussen – dennoch 
deutsch und allzeit unser” (Prusy wschodnie – cią-
gle niemieckie i po wsze czasy nasze). 
 Zmarł w Hann. Münden 9 maja 1989 roku w wie-
ku 87 lat, jako archeolog – prawie w zupełnym zapo-
mnieniu11, ale pozostał w serdecznej pamięci miesz-
kańców. We wspomnieniach ludzi, z którymi się sty-
kał, był nie tylko twórcą makiety tamtejszego zam-
ku12 ale również, w szerokim rozumieniu tego słowa, 

„wizjonerem” spraw związanych z kulturą i historią13. 

Dorobek naukowy – wykopaliska 
 Kardynalną powinnością dla jedynego na terenie 
nowopowstałej prowincji profesjonalnego i czynne-
go zawodowo archeologa, który oprócz kierowania 
Muzeum Krajowym pełnił funkcję konserwatora 

11 Na podstawie nekrologu zamieszczonego w „Mündener All-
gemeine” (Nr 110, z 13.05.1989) oraz informacji od Pani In-
grid Wenzel ze Stadtarchiv Hann. Münden.

12 http://www.hann.muenden.de/index.phtml?call=detail&css
=&La=1&FID=295.1740.1&&mNavID=303.1&ffmod=pres
&ffsm=1

13 http://www.localxxl.com/hannoversch-muenden/andenken-
fuer-aug-und-ohr-1230595368 

zabytków archeologicznych, było ratowanie przy-
padkowo odkrytych znalezisk archeologicznych 
oraz inwentaryzowanie tych dokonanych wcześniej.
Zniszczenia wojenne nie pozwalają nam w pełni 
ocenić ani skali, ani ogromu tych prac. Jednakże 
nawet z nielicznych, ułamkowych raportów, publi-
kowanych na łamach pisma „Nachrichtenblatt für 
deutsche Vorzeit” (Holter 1929; 1931; 1932) oraz z in-
formacji prasowych możemy mieć pewne wyobra-
żenie o rzeczywistej ilości prac interwencyjnych bę-
dących jego udziałem.
 Oprócz tego Holter prowadził wykopaliska sta-
cjonarne, niekiedy mające postać wydłużonych in-
terwencji ratowniczych. Uratowały się jedynie, ale 
dzięki Bogu nieomal pełne (wspomniane już), infor-
macje o wynikach badań tego archeologa w Śmiar-
dowie Krajeńskim i Skrzatuszu (Holter 1932a; 
Schäfer 1987). Inne jego osiągnięcia nie miały tyle 
szczęścia. Na przykład niemniej ciekawe i znaczące 
wykopaliska na jednym z największych ze znanych 
cmentarzysk kultury pomorskiej w Dolniku w pow. 
złotowskim (Holter 1931a), uległy nieomal całkowi-
tej deprecjacji14 (ryc. 3). 

Wykopaliska stacjonarne
 Możemy ustalić różne szczegóły odnośnie trzy-
nastu badań stacjonarnych, które angażowały Hol-
tera na poszczególnych stanowiskach od kilku dni 
do kilku tygodni.

Krępsk Wybudowanie, pow. człuchowski (Kramsk 
Abbau, Kreis Schlochau)
 To był debiut wykopaliskowy Holtera, zarówno 
jako kierownika Landesmuseum Schneidemühl, jak 
i urzędnika odpowiedzialnego za ochronę zabyt-
ków archeologicznych w prowincji. Miał on miej-
sce już trzy miesiące po objęciu urzędu, 3 września 
1928 roku. Do 11 września Holter badał znajdujące 
się na polu gospodarza Fuchsa osobliwe kręgi ka-
mienne o średnicach od 12 do 19 metrów, co opisał 
w sprawozdaniu ze swojej działalności (Holter 1929: 
115-116). Mimo że nie znaleziono tam grobów, ani 
żadnych przedmiotów pozwalających na datowanie 
tych konstrukcji, obiekty te funkcjonują w literatu-

14 Taką informację zawdzięczam Panu dr. Klausowi Schäferowi 
z Stadtmuseum Andernach, który łaskawie przekazał mi ją li-
stownie 2 lipca 1997. Potwierdził on, iż w posiadaniu F. Hol-
tera znajdowały się wyłącznie archiwalia dotyczące dwóch 
cmentarzysk z wczesnego okresu epoki brązu. 
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rze jako kręgi kamienne kultury wielbarskiej. Podją-
łem swego czasu próbę szczegółowej oceny tego od-
krycia, również z uwzględnieniem możliwości przy-
pisania go Gotom, wykorzystując do tego celu także 
publikacje prasowe bez jednoznacznego jednak in-
terpretacyjnego rozstrzygnięcia (Kokowski 2012b).

Piła Koszyce (Koschütz, Kreis Schneidemühl)
 13 listopada 1928 roku gazeta „Neumärkisches 
Volksblatt“ (Kokowski, Niemirowski 2016: 178-180) 
napisała, że „W ostatnich dniach w okolicy Koszyc 
odkryto wiele pozostałości naczyń i grobów“. Mo-
żemy na tej podstawie sądzić, że Holter przeprowa-
dził kilkudniowe wykopaliska ratownicze na cmen-
tarzysku ciałopalnym, o którym napisano (najpew-
niej po konsultacji z nim), że „są to groby jamowe 
i groby z resztkami stosów ciałopalnych pozosta-
wione przez grupę burgundzką wschodnich Germa-
nów z okresu późnolateńkiego“. 
 Jest to zupełnie nieznane polskiej literaturze 
odkrycie cmentarzyska z młodszego okresu prze-
drzymskiego. Co prawda informacje nie precyzu-
ją liczby grobów, ale nie pozostawiają wątpliwo-
ści co do zaobserwowanej obrzędowości grzebal-
nej. Dyskusję budzi jedynie ocena kulturowa znale-
ziska. Może ono reprezentować kulturę przeworską, 
na co wskazywałoby określenie „grupa burgundzka” 
(burgundischen Gruppe); ale niewykluczone jest 
też jego oksywskie, a nawet jastorfskie pochodzenie. 

Babimost, pow. zielonogórski (Bomst, Kreis loco)
 Na podstawie doniesień prasowych wiemy, że 
29 lipca 1929 roku Holter podjął badania ratowni-
cze (w miejscu budowy miejskiego stadionu) na 
cmentarzysku z okresu rzymskiego, na którym od-
kryć dokonywano już wcześniej (Kokowski, Niemi-
rowski 2016: 25-26, 39-44). Według prasy do 3 sierp-
nia zbadano 40 grobów, co wraz z opisanymi przez 
O. Dobrindta zabytkami uratowanymi w roku 1926 
(Dobrindt 1927: 36-37) dawałoby liczbę oscylują-
ca wokół, co najmniej, 50 obiektów. Imponuje ilość 
odnotowanych naczyń – co najmniej 66; z których 
jednak tylko 11 wydobyto w całości; do tego nale-
ży dodać przynajmniej 10 naczyń z roku 1926, z któ-
rych pięć, w tym jedno niezwykle efektownie or-
namentowane, zilustrował w swoim sprawozdaniu 
O. Dobrindt (1927: nr 2). Można też stwierdzić, że 
wszystkie obiekty były ciałopalne. 

 Natomiast wg Carla Umbreita (1976: 52) F. Hol-
ter w 1929 roku wydobył 53 groby (35 popielnico-
wych i 18 jamowych). Cytowany autor podaje też, że 
z grobów wyjęto m.in. dwie fibule z podwiniętą nóż-
ką, z pochewką owiniętą wokół podstawy kabłąka 
oraz fibulę kolankowatą – ocenił ją jako w przybli-
żeniu typ A.200. Znaleziono również grzebień wie-
loczęściowy połączony podłużnym sztyftem, a tak-
że dwa zakończenia bransolet z wężowatymi głów-
kami, z których jedna była wykładana srebrem. 
 Zdumiewające jest natomiast, że o tak ważnym 
dla kultury wielbarskiej cmentarzysku nic nie wie-
dział Reinhard Schindler, gromadząc materiały do 
swoje książki o tzw. ceramice gocko-gepidzkiej, 
również na terenie prowincji Grenzmark Posen-
Westpreußen (Schindler 1940: 132).

Podmokle Wielkie, pow. zielonogórski (Groß 
Posemuckel, Kreis Bomst – od 1937 jako Groß 
Posenbrück)
 Według gazety „Züllichauer Nachrichten“ 
(14.08.1929) „od 6-tego sierpnia 1929 prowadzone 
są w miejscowości Podmokle Wielkie koło Babimo-
stu na polu gospodarza Szukally pod kierunkiem 
Prowincjonalnego Męża Zaufania, pana dra Holte-

Ryc. 3. Popielnica twarzowa z miejscowości Dolnik, 
w pow. złotowskim (Wittenburg). Fot. Instytut Herdera 

w Marburgu, DSHI100LaBaume33-5-32.1
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ra z Piły, badania na dużym cmentarzysku z epoki 
brązu. […] odkryto […] 31 miejsc grzebalnych i za-
bezpieczono je przed dalszym zniszczeniem. Nie-
które z tych grobów zostaną wystawione we wspo-
mnianym wyżej Muzeum Prowincji w Pile. Stan za-
chowania naczyń z cmentarzyska, niestety, ale nie 
jest najlepszy. Duża część z nich stała się ofiarą in-
tensywnych prac rolniczych i wydobyta została w 
postaci skorup”. Według tejże notatki jakieś groby 
zostały odkryte już wcześniej, a na cmentarzysku 
prowadzono też amatorskie poszukiwania.
 W literaturze istnieje wzmianka o cmentarzy-
sku z tej miejscowości, ale bez wskazania na udział 
F. Holtera w jego badaniu (Dobrindt 1941: 189). Na 
jej podstawie zostało ono umieszczone w katalogu 
cmentarzysk kultury łużyckiej w Polsce autorstwa 
Tadeusza Malinowskiego (1961: 67, nr 1743). Anna 
Swieder odnalazła w spuściźnie po Otto Dobrindt-
cie notatkę, w której potwierdzona została lokaliza-
cja na polu gospodarza o nazwisku Szukalla15 mó-

15 Błędnie podano polski odpowiednik nazwy niemieckiej 
miejscowości jako Podmokłe Wielkie – winno być Podmo-
kle Wielkie.

wiącą też o tym, że cmentarzysko rzeczywiście zna-
ne było przynajmniej od roku 1926 (Swieder 2009: 
49, nr 60).

Mosiny, pow. człuchowski (Mossin, Kreis Schlochau)
 W dniach 23-26 października 1929 roku, w towa-
rzystwie powiatowego opiekuna zabytków Schröde-
ra z Człuchowa, Holter prowadził badania na cmen-
tarzysku kultury pomorskiej, gdzie zbadał pięć gro-
bów skrzynkowych. Zawierały one od jednej do 
trzech popielnic, a ich konstrukcje złożone z płyt 
z czerwonego piaskowca wyróżniały się staranno-
ścią wykonania (Kokowski, Niemirowski 2016: 145-
148). Miejscowość znalazła się, najpewniej z racji 
tego odkrycia, na liście cmentarzysk z wczesnego 
okresu epoki żelaza zestawionej przez Carla Engla i 
Wolfganga La Baume (1937: 252), chociaż wcześniej 
widniała też w zestawieniu Ernsta Petersena (1929: 
176). Trudno jednak przyjąć, aby ostatni z autorów 
zdążył umieścić w monografii znaleziska z listopa-
da roku, w którym ukazała się książka. Najpewniej 
dysponował wiedzą taką, jaką posiadał Tadeusz Ma-

Ryc. 4. Skrzynia grobu 13 z Dolnika pow. złotowski (Wittenberg). Fot. Archiwum V. Kellermanna
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linowski (1981: 131), który odwoływał się do odkryć 
ze starych publikacji: Abrahama Lissauera (1887: 
85) oraz Hugo Conwentza (1889: 36).

Dolnik, pow. złotowski (Wittenburg, Kreis Flatow)
 Pod koniec lipca 1930 roku Holter zaczął wyko-
paliska na cmentarzysku kultury pomorskiej, które 
trwały do końca sierpnia. W ich wyniku odkrył 45 
grobów skrzynkowych (ryc. 4), w których znaleziono 
łącznie 141 naczyń, w tym 15 popielnic twarzowych 
(ryc. 5). W pracowni muzealnej udało się zrekonstru-
ować aż 85 z nich, co stanowiło niepowtarzalną ko-
lekcję popielnic pochodzącą z jednego miejsca.
 Wykopaliska odbiły się szerokim echem w ca-
łych Niemczech. Prasa sprawnie wykorzystała 
ich wyniki jako istotny dowód na „germanischer 
Volksboden”, czego przykładem może być np. arty-
kuł z „Königsberger Allgemeine Zeitung” z 3 sierp-
nia 1930. Na wieść o tak doniosłym odkryciu, wy-
buchło wprost bezprecedensowe nim zaintereso-
wanie. Z terenu całej Rzeszy przybywali wszystki-
mi środkami lokomocji ludzie żądni archeologicz-
nych wrażeń i doświadczenia bliskość „pragermań-
skiej” kultury. Szacuje się, że przez wykopy w Dolni-
ku przewinęło się od sześciu do siedmiu tysięcy lu-
dzi, a w rekordowy dzień odwiedzin, przybyło po-
nad 800 osób. Nic więc dziwnego, że domagano się 
nieustannie podsumowań tych wykopalisk. Sądząc 
po obszernym sprawozdaniu z „Der Grenzmark 
Flatower Zeitung”, 3-go października 1930 r. mia-
ła w Pile miejsce wielka, uroczysta prezentacja wy-
ników badań. Na jej zakończenie, po zreferowaniu 
kampanii wykopaliskowej, F. Holter zaprosił zasko-
czonych słuchaczy do sąsiedniej sali, gdzie można 
było zobaczyć autentyczne, żywe zabytki i je sfoto-
grafować – pod warunkiem, że kopię zdjęcia dostar-
czy się do Muzeum (!). Podobne spotkanie, z iden-
tycznym scenariuszem, miało miejsce w Złotowie 
10 stycznia następnego roku. Forma i ton tych spra-
wozdań świadczą najlepiej o ogromnym zaintereso-
waniu wokół tych wykopalisk.
 Piękne popielnice z wyobrażeniami różnych twa-
rzy były potem ozdobą muzeum w Pile i ilustrowały 
kilka publikacji. Ich powodzenie było tak wielkie, że 
F. Holter zmuszony był wykonać kopie najefektow-
niejszych egzemplarzy, najpewniej również dla po-
trzeb innych muzeów. Za ich pomocą promowano 
również muzeum prowincji i wykorzystano je m.in. 

jako ilustrację jednej z pocztówek prezentujących 
skarby tej placówki (Kokowski 2012a: 355, ryc. 14).
 Informacje na temat tych wykopalisk z pre-
zentacją dostępnych znalezisk zestawił A. Kokow-
ski (2011: 220-231); natomiast publikacje prasowe 
(ryc. 6) wraz z komentarzem co do ich wartości po-
znawczej znalazły się w ich antologii autorstwa A. 
Kokowskiego i W. Niemirowskiego (2016: 69-88).

Debrzno Wieś, pow. złotowski (Dobrin, Kreis 
Flatow)
 Na podstawie notatek z archiwum Vollkmara 
Kellermanna wiemy, że Holter badał cmentarzysko 
kultury pomorskiej liczące co najmniej 10 skrzyń, 
z których wydobyto ponad 14 naczyń, w tym dwie 
popielnice twarzowe. Szczególnym znaleziskiem 
były naczynia zdobione na barku fryzem z wyobra-
żonymi za pomocą punktowanych linii zwierzętami, 
najpewniej końmi, z grobów VIII (Kokowski 2011: 
220, ryc. 183) i IX (ryc. 7) oraz pokrywa z grobu X, 
na której w podobny sposób wyobrażono dwa ko-
nie i jeźdźca (Kokowski 2011: 221, ryc. 185). Informa-
cje na temat tych wykopalisk zestawił A. Kokowski 
(2011: 218-220).

Ryc. 5. Popielnica twarzowa z miejscowości Dolnik, 
w pow. złotowskim (Wittenburg). Fot. Instytut Herdera 

w Marburgu, DSHI100LaBaume33-5-45
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Śmiardowo Krajeńskie, pow. złotowski (Schmirtenau, 
Kreis Flatow)
 Pod koniec lipca 1932 roku Holter rozpoczął 
na wzgórzu zwanym „Hexen-” lub „Kampittelber-
ge” chyba najważniejsze dla swojej kariery wykopa-
liska, które trwały do 19 września (Kokowski 2011: 
190-193; Kokowski, Niemirowski 2016: 261-292). To 
właśnie one dały mu miejsce w historii archeologii, 
również dlatego, że ich wyniki opublikowano w ca-
łości (Schäfer 1987). 
 W ich trakcie odnotował 85 różnych obiek-
tów16. Najciekawsze z nich miały kamienną kon-
strukcją w postaci jamy o wyścielanych kamienia-
mi, na podobieństwo wanny, ścianach. Ich wymia-
ry wynosiły ca 2,50 x 2,00 m, a część z nich przy-
krywana była również kamieniami, często wielo-
warstwowo. To były groby, w sumie w liczbie sześć-
dziesięciu pięciu. F. Holter twierdził, że niektóre 
z nich otwierano w pradziejach powtórnie, zapew-
ne w jakichś celach rytualnych. Zmarli spoczywa-
li w nich ułożeni w pozycji „śpiącej” (na boku) na 
matach, futrach lub na innej wyściółce organicz-
nej. Nie zaniedbał żadnej szansy uzyskania ze swo-
ich odkryć dodatkowych informacji. Na przykład 
prof. Johannes Grüß z Berlina analizował zawar-
tości naczyń i stwierdził w nich obecność: potraw 
mącznych, piwa, kaszy oraz różnego rodzaju chle-
ba (Grüß 1933a: 196; 1933b: 464). Wielkość całego 
cmentarzyska oszacowano natomiast na około 300 
grobów! Wydobyto łącznie 129 naczyń. W sześciu 
grobach znaleziono zabytki z bursztynu, w trzyna-
stu – z brązu, a w dziewięciu dalszych – z krzemie-
nia. Udało się również wskazać na pochówki wo-
jowników, którzy na ostatnią swoją drogę uzbro-
jeni zostali w krzemienne sztylety, łuki i strzały 
z krzemiennymi grocikami oraz kamienne topory 
bojowe (Holter 1932a; 1936b). 
 Wykopaliska przyniosły również inne, zaskaku-
jące odkrycie. Otóż kiedy przystąpiono do prepa-
rowania ogromnej „wanny”, oznaczonej numerem 
35, zdumionym oczom kopiących pokazały się dwie 
popielnice kultury pomorskiej. Stały one w małej 
skrzyni zbudowanej z identycznych kamieni, jakich 
używano do konstruowania owych wanien. Jej bu-
downiczowie wykorzystali jedną ze ścian starożyt-
nej budowli i dobudowali w jej obrębie trzy ścianki 

16 Sam Holter wspomina o 150! Więc może pozostałe, to obiek-
ty o innej chronologii, nie związane z cmentarzyskiem.

Ryc. 6. Wycinek z pilskiej gazety „Der Gesellige” z zakreśloną 
informacją o zakończeniu wykopalisk w Dolniku
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brakujące dla zamknięcia czworoboku, wydzielając 
tym sposobem stosowne „pomieszczenie”. Zabiegu 
dokonano z taką precyzją, że nie naruszono inwen-
tarza z wczesnej epoki brązu: dostęp do tej komory 
był niezwykle łatwy i czytelny; tak, jakby wystarczy-
ło tylko odsunąć kilka kamieni, część belek z drew-
nianego stropu i można było wejść do dużego po-
mieszczenia. Już wtedy odkrywcy zastanawiali się, 
czy w związku z tym groby nie były kiedyś w jakiś 
sposób markowane na powierzchni, np. czy nie było 
nad nimi jakichś kopców (Holter 1972).
 To nie koniec niespodzianek. Otóż w pewnym 
oddaleniu od południowo-wschodniego narożnika 
obszaru zajętego przez cmentarzysko natknięto się 
na obiekt (nr 28), którego inwentarz w żaden spo-
sób nie przystawał do opisanych wyżej. Nazwano go 
wtedy „domem zmarłych” i postawiono przy jego 
interpretacji chronologicznej wielki znak zapytania. 
Dopiero po wielu długich latach ustalono, że dato-
wany jest on na okres rzymski (Schäfer 1987: 40).

 F. Holter był w pełni świadom wagi swojego od-
krycia. Wiedział, że trafił w przysłowiową archeolo-
giczną dziesiątkę, znajdując, też przysłowiowe, „bra-
kujące ogniwo” łączące epokę kamienia z epoką brą-
zu. Cmentarzysko ze Śmiardowa Krajeńskiego prze-
szło do historii i stało się podstawą dla zbudowania 
definicji kultury grobsko-śmiardowskiej (Machnik 
1978: 128-136). Sam odkrywca zaproponował dla 
niego tymczasową nazwę „Steinwannengräber-Kul-
tur", która, niestety, nie oparła się czasowi. 
 O odkryciu szeroko donosiła ówczesna prasa. 
Wynika z niej, że na przykład nauczyciele organizo-
wali się w specjalne grupy i w taki sposób zwiedza-
li wykopaliska. Władze powiatu złotowskiego posta-
nowiły natychmiast upamiętnić miejsce związane 
z „pragermańską kulturą”. Wykupiły wzgórze z re-
liktami cmentarzyska (Zdrenka 2011: 112) i rozpisa-
ły błyskawiczny konkurs na pomnik upamiętniający 
tę starożytną przeszłość. Chciano, aby konstrukcje 
grobów pozostały na stałe odsłonięte, a całe miejsce 

Ryc. 7. Naczynie z wyobrażeniami koni z grobu IX w Debrznie Wsi, pow. złotowski (Dobrin). Fot. Archiwum V. Kellermanna
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było urządzone dla przeprowadzania zlotów mło-
dzieży, która miała tutaj chłonąć ducha „starożytnej 
kultury pragermańskiej”. Konkurs rozstrzygnięto, 
spośród 29 zgłoszonych propozycji, w końcu paź-
dziernika. Nagrodzone prace można było do 12 li-
stopada oglądać w wielkiej sali urzędu powiatowego 
(Kokowski, Niemirowski 2016: 411-417).
 Ponownie F. Holter, umiejętnie nadał swojemu 
odkryciu rozgłos i niespotykaną wprost oprawę. 
Wykopaliska zwiedziło prawie 4000 gości. Tym ra-
zem wywieszono flagi prowincji, które z daleka sy-
gnalizowały miejsce wykopalisk oraz zorganizowa-
no oprowadzanie licznych wycieczek. Rezonans był 
tak wielki, że wychodzący w Pile dziennik „Der Ge-
sellige” w wydaniu z 3/4 września 1932 r. poświęcił 
mu duży tekst pt. „Heimat vor 4000 Jahren. Das bi-
sherige Ergebnis der Ausgrabungen in Schmirte-
nau” (Region przed 4000 laty. Dotychczasowe wyni-
ki wykopalisk w Śmiardowie Krajeńskim – do któ-
rego niestety nie zdołałem dotrzeć) opatrzony jed-
ną ilustracją. Tego samego roku F. Holter dostąpił 
też zaszczytu prezentacji wyników swoich sensa-
cyjnych badań na konferencji „Ostdeutscher Ver-
band für Altertumsforschung“, odbywanej 30 listo-
pada w Gorzowie Wielkopolskim (Landsberga a.d. 
Wahrte) z referatem zatytułowanym „Das Gräber-
feld des frühen Bronzezeit bei Schmirtenau” (Cmen-
tarzysko z wczesnego okresu brązu koło Śmiardowa 
Krajeńskiego)17. Rekonstrukcje grobów pokazywa-
no, oczywiście, w muzeum w Pile.

Skrzatusz, pow. pilski (Schrotz, Kreis Deutsch Krone)
 W dniach pomiędzy 23 marca a połową maja 1935 
roku Holter prowadził intensywne wykopaliska na 
cmentarzysku (bądź blisko siebie leżących cmenta-
rzyskach) z wczesnego okresu epoki brązu (Schäfer 
1987: 95-112, tabl. 28-31, 68-71). Pomijając niepod-
ważalną wartość opublikowanych przez K. Schäfe-
ra znalezisk, bardzo podobnych do tych ze Śmiardo-
wa Krajeńskiego, zachowało się pięć obszernych pu-
blikacji prasowych z pilskiej gazety „Der Gesellige” 
(Kokowski, Niemirowski 2016: 212-238), które do-
starczają nam wielu istotnych informacji o Holterze 
jako profesjonalnym archeologu.
 Artykuł z 26 marca, oprócz informacji o ran-
dze politycznej, jaką wykopaliska zdobyły „z mar-

17 „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit”, R. VIII, z. 10:1932, 
s. 176.

szu” (łopotała nad nimi flaga ze swastyką), dostar-
cza informacji o metodzie wykopaliskowej. Jej za-
sadą było namierzenie kamiennej konstrukcji przy 
pomocy metalowej sondy. Wtedy okopywano ją do-
okoła i dopiero potem czyszczono samą konstrukcję, 
która fotografowana była z góry, ze specjalnej wie-
ży. Prace odsłaniające wykonywali robotnicy, nato-
miast preparowali tzw. „asystenci”, czyli najpewniej 
ludzie uprzednio przeszkoleni przez F. Holtera.
 Tekst z 27 marca przynosi opis instrumentarium 
narzędziowego służącego do eksploracji obiektów 
oraz ich dokumentowania – nawet z naszej perspek-
tywy jest ono imponujące. Tutaj ważna jest infor-
macja, że kierujący badaniami zabezpieczał naczy-
nia i ich zawartości, ale również pobierane próbki 
glebowe za pomocą roztopionego wosku. Świadczy 
to o planowanych, szczegółowych przyrodniczych 
badaniach laboratoryjnych. Jest tam też passus o 
ochronie dziedzictwa archeologicznego, o upraw-
nieniach do prowadzenia badań i pierwsza ocena na 
temat poszukiwań amatorskich.
 W tekście z 29 marca Holter objaśnił, w jaki spo-
sób bada się kontekst kulturowy takich znalezisk. 
Mówił też o bezwzględnej konieczności analiz spe-
cjalistycznych, np. zawartości naczyń, co też pozwo-
liło na wskazanie spożywania w tym czasie kaszy 
pszennej, piwa jęczmiennego i pszennego; a co za 
tym idzie – uprawę pszenicy orkiszowej. Oczywi-
ście pojawiły się również wątki dotyczące nieodpo-
wiedzialnych poszukiwań archeologicznych, ale ten 
problem figurował nieomal przy każdym z publicy-
stycznych tekstów Holtera. Padła jednak też ważna 
deklaracja, że nie odżegnuje się on bynajmniej od 
współpracy z amatorami, ale musi ona przebiegać 
na jasno określonych, zaakceptowanych przez nie-
go zasadach i warunkach.
 Ostatni z dostępnych tekstów, z 30 marca, jest 
właściwie popisem elokwencji i wiedzy naukowej 
Holtera. Po przeczytaniu tej części można by powie-
dzieć, że gdyby nie wplątał się w politykę (a właści-
wie w działalność partyjną – był członkiem NSDAP, 
co prawda ze stosunkowo niskim numerem – Ko-
kowski 2011: 105), i gdyby nie wojna… być może po-
zostałby w naszej pamięci jako jeden z najwybitniej-
szych badaczy prehistorii.

Polnica, pow. człuchowski (Polnitz, Kreis Schlochau)
 W pierwszej połowie września 1934 roku Hol-
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ter badał interesujące cmentarzysko z kamiennymi 
konstrukcjami grobowymi, które nie były klasyczny-
mi skrzyniami kultury pomorskiej, ale miały postać 

„brukowanych” jam. „Były to nieckowate lub podłuż-
ne wanny grobowe lub kwadratowe względnie okrą-
głe kamienne kotły, w które – pojedynczo lub obok 
siebie – wstawiano popielnice. Na popielnice, któ-
rych formy charakteryzowały się od dwustożkowej 
po gruszkowatą, nakładano płaskie wpuszczane po-
krywy lub obejmujące otwór pokrywy czapkowate” 
(Kokowski, Niemirowski 2016: 190-193). Sądzę, że są 
to badania nieznane literaturze naukowej. W tekście 
zamieszczonym przez gazetę podkreślano ich chro-
nologię łączoną z epoką brązu i niecodzienną formę 
konstrukcji grobowych. Takie groby już przez Wło-
dzimierza Antoniewicza zostały uznane za charakte-
rystyczne dla kultury łużyckiej z terytorium Krajny 
Zachodniej (Antoniewicz 1928: 117). Możemy więc 
mieć do czynienia z najpóźniejszymi znaleziskami tej 
kultury lub z wczesną fazą kultury pomorskiej (patrz 
też: Kostrzewski 1958: 97-108). 
 Carl Engel i Wolfgang La Baume (1937: 252) 
umieścili Polnicę na liście stanowisk z wczesnej 
epoki żelaza, czyli w horyzoncie kultury pomor-
skiej. Wygląda więc na to, że nie znali wyników ba-
dań Holtera, tak samo jak T. Malinowski (1981: 202) 
który w katalogu cmentarzysk kultury pomorskiej 
zamieścił tylko starsze odkrycia, publikowane w ra-
portach gdańskiego muzeum (ABWPM 28:1907: 24-
25; ABWPM 31-32:1910-1911: 25).

Pieniężnica, pow. człuchowski (Penkun-Quaks, Kreis 
Schlochau)
 Najpewniej wprost z Polnicy przeniósł się Holter 
na zachodnie okraje powiatu człuchowskiego, gdzie 
w dniach 19-23 września 1934 roku zbadał liczące 
ponad kilkanaście grobów skrzynkowych (około 
tuzina z nich uległo wcześniej zniszczeniu) cmenta-
rzysko kultury pomorskiej (Kokowski, Niemirowski 
2016: 167-170). W relacji prasowej podniesiono in-
teresujący szczegół: wszystkie komory miały dostęp 
do wnętrza od strony południowej, zamykany ma-
łymi płytami kamiennymi. Miejscowość umieszczo-
na została na liście cmentarzysk z wczesnego okre-
su epoki żelaza autorstwa C. Engla i W. La Baume 
(1937: 252), ale nie znalazła się w katalogu cmenta-
rzysk kultury pomorskiej T. Malinowskiego (1981). 
Natomiast dopiero notatka prasowa z „Der Geselli-

ge” ujawniła szczegóły tych wykopalisk. Prowadzo-
no je, rzecz jasna, przy ogromnym zainteresowaniu 
miejscowej ludności.

Piła – Lisikierz (Bergenhorst, Kreis Schneidemühl) 
 Wykopaliska miały miejsce wczesną wiosną 1937 
roku i były największym sukcesem propagando-
wym F. Holtera. Po pierwsze, pozwoliły na odkry-
cie germańskiej budowli halowej, której wiek oce-
niono na około 2000 lat; po drugie, ogromne zain-
teresowanie odkryciem zrodziło plany rekonstruk-
cji budowli. Wszystko to doprowadziło do nagrania 
na miejscu przez centralną rozgłośnię Radia Rze-
szy (Reichsfunk) audycji o stanowisku (nagranej na 
płytę), emitowanej potem na cały kraj18. 
 Jako pierwszy do informacji o tym odkryciu do-
tarł Tadeusz Makiewicz (2000) dzięki odszukaniu 
w archiwum Muzeum Archeologicznego w Pozna-
niu dwóch wycinków prasowych opisujących to 
zdarzenie, w teczce zatytułowanej „Otto Dobrindt”. 
Nie miały one metryki gazety, z której zostały wy-
cięte, ale Makiewicz uznał, że musiała to być lokal-
na gazeta wychodząca w Pile (Makiewicz 2000: 297, 
przypis 2). Nie musi to być jednak prawdą, chociaż-
by z racji tego, że Dobrindt działał w tym czasie na 
terenie powiatów babimojskiego, międzyrzeckiego i 
sulechowskiego (Dobrindt 1936: 1941; Swieder 2009: 
6). Informacje mógł więc zaczerpnąć z dostępnych 
na miejscu gazet – oprócz centralnego organu infor-
macyjnego dla prowincji „Der Gesellige” była to po-
pularna „Züllichauer Nachrichten: Tageszeitung für 
Unruhstadt, Bomst und südlichen Grenzmark”. Bo-
wiem ta ostatnia gazeta zamieściła na ten temat aż 
cztery notatki (15, 20, 29 kwietnia i 12 maja), co naj-
lepiej świadczy o uwadze jaką przykładano do od-
krycia z Lisikierza. Zresztą, niektóre tytuły praso-
we, jak chociażby ponadregionalny „Oder Zeitung” 
(21.05.1937), poświęciły temu odkryciu całe szpal-
ty – z tej publikacji pochodzą zamieszczone tutaj 
fotografie pokazujące wykopaliska (ryc. 8 i 9). Ko-
mentowali je również najważniejsi znawcy przed-
miotu, w tym słynny propagandzista wyższości kul-
tury germańskiej dr Werner Hülle, który w sąsiedz-
twie cytowanego artykułu z „Oder Zeitung” zamie-

18 Aż dziw, że tego sukcesu nie odnotowały ani „Nachrichten-
blatt für deutsche Vorzeit”, ani „Germanen-Erbe”, czołowe pi-
sma archeologiczne szczególnie „wyczulone” na pragermań-
skie znaleziska. Czy świadczy to o nieco zachwianej w tym 
czasie pozycji Holtera w strukturach partyjnych? – wydaje się 
być to mało prawdopodobne.
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Ryc. 8. Budowla halowa w Pile – Lisikierzu (Bergenhorst, Kreis Schneidemühl). Wg „Oder Zeitung

Ryc. 9. Wykopaliska w Pile – Lisikierzu (Bergenhorst, Kreis Schneidemühl). Wg „Oder Zeitung“
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ścił wysoce napuszony emocjami tekst „Wie steht es 
mit der deutschen Vorgeschichtsforschung?” (Jak to 
jest z niemieckimi badaniami nad starożytnością?).
 Makiewicz (2000: 298) sądził też, że wykopaliska 
musiały być rozpoczęte rok wcześniej niż informa-
cja prasowa. Nie ma ku temu jednak jakichkolwiek 
przesłanek, tym bardziej, że w notatce z sulechow-
skiej gazety z dnia 20.04.1937 zatytułowanej  „Alte 
germanische Haus ausgegraben. Der Schneide-
mühler Bodenfund von grundsätzlicher Bedeu-
tung“ (Odkopano starogermańską budowlę) napi-
sano już w pierwszym zdaniu, że „Dokonane przed 
kilkoma dniami w pobliżu Piły archeologiczne od-
krycie…“. Sądzić należy (notatka z 15.04.1937 tam-
że, zatytułowana „Ein Germanenhaus in Grenzland. 
Bedeutungsvoller Bodenfund bei Schneidemühl. – 
Ein ostgermanisches Pfostenhaus wird ausgegra-
ben“ (Germańska budowla na pograniczu. Niezwy-
kle ważne odkrycie archeologiczne koło Piły. – Wy-
kopano wschodniogermańską budowlę słupową), 
że odkrycia dokonano na krótko przed 15 kwietnia, 
natomiast badania zakończono najpóźniej 12 maja. 
T. Makiewicz odszukał i opublikował plan tej im-

ponującej budowli słupowej (2000: 301, ryc. 2) oraz 
wskazał na jej przynależność do kultury jastorfskiej 
przyjmując za podstawę informację o pierwszym 
stuleciu przed Chr. zawartą w notatce prasowej.
 Sprostowania wymaga jeszcze imię prowadzące-
go badania Friedricha Holtera, które u Makiewicza 
widnieje w brzmieniu Fritz (Makiewicz 2000: 299).
 Jeszcze jedna uwaga. Do chwili obecnej nie po-
trafiliśmy precyzyjnie zlokalizować wykopalisk Hol-
tera. Absolutnie unikatową jest szansa trafienia na 
żyjących jeszcze świadków odkryć archeologicz-
nych. Jesienią 2017 roku prowadziłem kwerendę 
w archiwum Heimatkreises Schneidemühl w Cu-
xhaven19. Okazało się, że dzisiejszy jego prezes, Pan 
Johannes Schreiber, towarzyszył tym badaniom 
codzienne, gdyż miały one miejsce niedaleko jego 
domu. Wskazał więc precyzyjnie na mapie geode-
zyjnej miasta miejsce w którym prowadzone były 
wykopaliska (ryc. 10).

19 W ramach projektu „Rekonstruktion von Quellen zur Er-
forschung der Vor- und Frühgeschichte auf der Grundlage 
von Presseberichten und Flugschriften am Beispiel der Pro-
vinz Grenzmark Posen-Westpreußen und ihrer Randgebie-
te” finansowanego przez Alexander von Humboldt Stiftung 
z Bonn.

Ryc. 10. Miejsce wykopalisk zaznaczone na planie Piły wiszącym w Heimatmuseum Schneidemühl w Cuxhaven. Fot. A. Kokowski
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Żółwin, pow. międzyrzecki (Solben, Kreis Meseritz)
 Notatka z „Der Gesellige” z 16 maja 1938 roku in-
formowała, że „Aktualnie, od około 14 dni, trwają 
zakrojone na szeroką skalę wykopaliska koło Żółwi-
na w powiecie międzyrzeckim, gdzie dyrektor mu-
zeum, dr Holter, przy wsparciu Służby Pracy Rze-
szy, odsłania zajmującą kilka morgów, osadę wan-
dalską. W warstwie leżącej ponad grobami żyjących 
w epoce brązu Ilirów zachowały się pozostałości ob-
szernej osady z okresu wielkogermańskiego“. Zda-
niem jej autora mamy do czynienia z dużym, liczą-
cym kilka mórg powierzchni stanowiskiem (1 mor-
ga = około 0,56 hektara). Zlokalizowano w jego ob-
rębie cmentarzysko z epoki brązu i wczesnego okre-
su epoki żelaza, przykryte nawarstwieniami pozo-
stałości osady z okresu rzymskiego.
 Sądzę, że informacje o opisanych wykopaliskach 
nie trafiły dotąd do literatury naukowej. W 1939 
roku cmentarzysko z wczesnego okresu żelaza w 
Żółwinie badał ze studentami Wyższego Semina-
rium Nauczycielskiego (Hochschule für Lehrerbil-
dung) z Frankfurtu nad Odrą Walter Frenzel. Zna-
leziska określono jako przynależne do kultury łu-
życkiej, grupy/fazy Billendorf i Goeritz20, a po wy-
kopaliskach zdeponowano je w muzeum w Między-
rzeczu. W sprawozdaniu nie ma słowa o wcześniej-
szych wykopaliskach Holtera (Rothert 1940: 54), tak 
jak w informacji mówiącej o dalszych odkryciach 

„na znanym już” cmentarzysku z wczesnej epoki że-
laza, jakich miał dokonać obwodowy konserwator 
(Bezirkspfleger) Krüger z Międzyrzecza (Gahrau-
Rothert 1941: 185). Nigdzie nie ma też mowy o pozo-
stałościach osady z okresu rzymskiego

Interwencje konserwatorskie i gromadzenie 
zbiorów
 Bardzo trudno ocenić liczbę interwencji konser-
watorskich Holtera, czyli takich nieplanowanych 
wyjazdów do odkrytych właśnie przypadkiem gro-

20 To są określenia z cytowanych publikacji przedwojennych. 
Do dnia dzisiejszego, pomimo różnych prób, nie ustalono 
jednoznacznych nazw dla wyróżnienia rysujących się obsza-
rów odmiennych regionalnie ugrupowań tej kultury. Por. np.: 
M. Gedl (1975: 118-123; 1988: 609-627) widzi na interesu-
jących nas obszarach grupy brandenbursko-lubuską (gdzie 
indziej nazywaną lubusko-zachodniowielkopolską – „Pra-
historia Ziem Polskich”, t. IV, Od środkowej epoki brązu do 
środkowego okresu lateńskiego, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków-Gdańsk 1979, ryc. 36 i 44; chociaż A. Gardawski uży-
wa terminu „kultura białowicka” (1979: 80-93, 117-121)); za-
chodniopomorską i górzycką; por. odmienne stanowisko re-
prezentowane przez D.-W. R. Buck (1988).

bów (ryc. 8), rzadziej innych znalezisk, które nale-
żało zadokumentować, zabezpieczyć i przewieźć do 
muzeum. Z niepełnych przecież informacji praso-
wych zestawionych w tabeli 1 znalazło się ich 35. 
Rekordowe były lata 1936 i 1937, kiedy interwenio-
wał w siedmiu przypadkach. Najprawdopodobniej 
był to też efekt nagłośnienia odkrycia w Lisikierzu, 
co potwierdza informacja z 7.05.1937 zamieszczo-
na w „Züllichauer Nachrichten”, zatytułowana „Vor-
geschichtliche Erschließung der Grenzmark”, któ-
rą zaczyna zdanie „Po wykopaliskach liczącej 2000 
lat germańskiej budowli halowej koło Piły, płyną 
z wszystkich zakątków Marchii Granicznej Poznań-
Prusy Zachodnie masowe zgłoszenia o pradziejo-
wych znaleziskach”.
 Zdaję sobie sprawę, że to daleko niepełne infor-
macje. Już tylko próby skojarzenia przypadkowych 
odkryć grobów z nazwiskiem Holtera w świetle wy-
kazu nabytków pilskiego muzeum liczbę tę wyraź-
nie powiększają (Kokowski 2011: 393-394). 
 Zupełnie inną kwestią jest sprawa kompletowa-
nia przez Holtera katalogu odkryć i znalezisk, czy 
pozyskiwania eksponatów dla budowanej na przeło-
mie lat 20. i 30. stałej ekspozycji w Landesmuseum. 
Wyobrażenie o skali zaawansowania tych prac znaj-
dujemy w czterech tekstach prasowych. Cytowany 
powyżej artykuł z „Züllichauer Nachrichten” nosi 
działający na wyobraźnię tytuł  „Bisher 4000 ostger-
manische Steinkistengräber festgestellt“ (Do dzisiaj 
zlokalizowano 4000 wschodniogermańskich gro-
bów skrzynkowych) mający uzasadnienie w sło-
wach  „Północna część Marchii Granicznej Po-
znań-Prusy Zachodnie liczy około 300 miejscowo-
ści. Na terenie 185 spośród nich odnotowano gro-
by skrzynkowe z wczesnej epoki żelaza. W tej licz-
bie zawarte są wyłącznie te odkrycia wschodnio-
germańskich grobów skrzynkowych, które zado-
kumentowane zostały w trakcie oficjalnych badań 
(podkreślenie moje – A.K. – wg oryginału „von der 
amtlichen Forschung erfassten”). Z terenu niektó-
rych miejscowości są to nie tylko pojedyncze groby, 
ale całe cmentarzyska. Średnio na każdą z tych 185 
wiosek i miast przypada około 20 grobów, co daję 
liczbę prawie 4000 wykopanych i naukowo zbada-
nych wschodniogermańskich grobów skrzynkowych“. 
Wszystko wskazuje na to, że informacja redakcji jest 

„z pierwszej ręki“, czyli od Holtera. Jest więc też sygna-
łem jego rozeznania w tej materii.
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Tabela 1. Interwencje archeologiczne Holtera

Ilość 
interwencji Rok Data Miejscowość Co odkryto Źródło informacji

3

1928 21.09 
(poniedziałek) Trzyniec/Steinfort Groby kultury pomorskiej Der Gesellige, 21.09.1928

1928 26.10 Sokole Falkenwalde Grób kultury pomorskiej Der Gesellige, 26.10.1938

1928 24.11 Sierpowo/Breitenfelde Groby kultury pomorskiej Neumärkisches Volks-
blatt, 25.11.1928

4

1929 ? Blenkwit/Blankwitt Groby kultury pomorskiej Kokowski 2011, s. 212-
213

1929 19.11. Krępsk/Kramsk Groby kultury pomorskiej Neumärkisches Volks-
blatt, 19.11.1929

1929 Jesień Stara Wiśniewka/Lugetal Groby kultury pomorskiej
Neumärkisches Volks-
blatt, 18.12.1929, Kokow-
ski 2011: 287

1929 Przed 18.12 Radawnica/Radawnitz Groby kultury pomorskiej
Neumärkisches Volks-
blatt, 18.12.1929, Kokow-
ski 2011: 279-280

2
1930 09.08 Złotów/Flatow nowożytne Flatower Zeitung, 

09.08.1930

1930 26.08 Skórka/Schönfeld Grób kultury pomorskiej Flatower Zeitung, 
27.08.1930

2
1932 3.06 Górzna/Gursen Cmentarzysko kultury po-

morskiej
Neumärkisches Volks-
blatt, 03.06.1932

1932 01.07 Złotów Nowiny?/Neuho-
fer Wald Groby kultury pomorskiej Flatower Zeitung, 

01.07.1932

3

1933 Do 04.04 Osowo/Aspenau Groby kultury pomorskiej Der Gesellige, 04.04.1933

1933 07.04, 
od wtorku Wądół/Tiefort Groby kultury pomorskiej Der Gesellige, 07.04.1933, 

Kokowski 2011: 304

1933 25.06 Krajenka/Krojanke Grób kultury wielbarskiej? Der Gesellige, 24-
25.06.1933

4

1934 05.09 Czernice/Königsdorf Groby groby kultury po-
morskiej Kokowski 2011, s. 217

1934 13.10 Gwieździn/Förstenau Groby kultury pomorskiej Der Gesellige, 13.10.1934

1934 23.10 Czajcze/Waldhof Grób kultury łużyckiej
Flatower Zeitung 
24.10.1934, Kokowski 
2011: 253-254

1934 09.12 Piła Jadwiżyn/ Schneide-
mühl Gönnerweg

Grób z młodszego okresu 
przedrzymskiego Der Gesellige, 10.12.1934
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Ilość 
interwencji Rok Data Miejscowość Co odkryto Źródło informacji

6

1936 Dobrzyca/Borkendorf Grób kultury pomorskiej Zullichauer Nachrichten 
24.04.1936

1936 Brzeźnica/Briesenitz Grób kultury pomorskiej Zullichauer Nachrichten 
24.04.1936

1936 Sypniewo/Zippnow Grób kultury pomorskiej Zullichauer Nachrichten 
24.04.1936

1936 18.07.36 Dolnik/Wittenburg Grób kultury pomorskiej Die Grenzwacht, 18-
19.07.1936

1936 18.07.36 Głomsk/Glumen Grób kultury pomorskiej
Die Grenzwacht, 18-
19.07.1936 najpewniej 
Holter

1936 13.09.36

Dąbrowa Człuchowska/
Damerau Materiały neolityczne

Der Gesellige, 13.09.1936
Dąbrowa Człuchowska/
Damerau Grób kultury pomorskiej

8

1937 Huta/Hütte Grób kultury pomorskiej Zullichauer Nachrichten 
10.04.1937

1937 05.08 Stobno/Stöwen Grób kultury łużyckiej Woldenberger Ostmärki-
sche Zeitung, 05.08.1937

1937
Żółwin/Solben - pomyłka 
redakcji gazety chodzi o to 
co wyżej!

Grób kultury łużyckiej Zullichauer Nachrichten 
5.08.1937

1937 Trebiszewo/Trebisch dłubanka Zullichauer Nachrichten 
13.08.1937

1937 Stobno/Stöwen Grób kultury wielbarskiej Zullichauer Nachrichten 
28.08.1937

1937 Łubianka/ Lebehnke Grób kultury pomorskiej Zullichauer Nachrichten 
28.08.1937

1937 22.10.37 Wronkowo/ Idashof Osada pradziejowa Flatower Zeitung, 
22.10.1937

1937 23.11.37 Kiełpin/Kölpin
Groby kultury pomorskiej, 
z okresu przedrzymskiego, 
ślady osady

Flatower Zeitung, 
23.11.1937; Kokowski 
2011: 251

2
1938 Do 01.06 wymienić Znaleziska luźne z róż-

nych epok Der Gesellige, 01.06.1938

1938 20.11 Dolnik/Wittenburg Grób kultury pomorskiej Flatower Zeitung, 
21.11.1938

Andrzej Kokowski

 Z kolei inny tekst, w którym Holter dziękował 
wszystkim darczyńcom, jacy przekazali zabytki do 
kolekcji względnie przyczynili się do ich przekaza-
nia, ogłoszony m.in. we „Flatower Zeitung”, wymie-
nia aż 107 nazwisk (Kokowski, Niemirowski 2016: 
354-356). Jeżeli każdemu z nich przypiszemy tyl-
ko jedno odkrycie, i to niekoniecznie wyłącznie od-
noszące się do kultury pomorskiej – a wielu z nich 
było aktywnymi współpracownikami dostarczają-
cymi znaleziska sukcesywnie – to już mamy podsta-
wę dla oceny pracy, jaką wykonano dla ich skatalo-
gowania. Wrażenie to potęguje artykuł ze wspomi-

nanych już kilkakrotnie „Züllichauer Nachrichten”, 
w którym Holter po prostu zestawił listę miejsco-
wości, z terenu których pochodzą znane mu staro-
żytne zabytki – jest ich 275 (Kokowski, Niemirow-
ski 2016: 363-367). W końcu inny jego tekst uzmy-
sławiający czytelnikom liczbę stanowisk z poszcze-
gólnych epok w poszczególnych powiatach (Kokow-
ski, Niemirowski 2016: 368), pieczętuje przekonanie 
o nieprzeciętnych zasobach sporządzonego przezeń 
katalogu. To również pokazuje, jak bolesną stratę 
temu dziełu zadała wojna.
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Z badań nad historią polskiej archeologii. Dr Friedrich Holter

Dorobek organizacyjny i promocja archeologii
 Przynajmniej dwa przedsięwzięcia organiza-
cyjne Holtera z okresu międzywojennego zasługu-
ją na miano wybitnych: stworzenie Landesmuseum 
w Pile (ryc. 9) i służby ochrony zabytków. 
 O pierwszym z sukcesów już pisałem (np. Ko-
kowski 2011: 97-99; 2012b; Kokowski, Niemirow-
ski 2016: 339-361), dlatego nie ma potrzeby powta-
rzania wszystkich pozytywnych opinii na ten temat. 
Wystarczy więc, że przytoczę tę najbardziej miaro-
dajną dla tamtych czasów, sformułowaną przez je-
den z największych autorytetów naukowych, profe-
sora W. La Baume. Napisał on mianowicie, że: „To, 
czego zdołano dokonać w Pile na płaszczyźnie mu-
zealno-technicznej, używając najprostszych środ-
ków i dysponując skąpymi finansami, wprawia 
w prawdziwe zdumienie. Nowe muzeum osiągnę-
ło to pomimo braku większych środków pienięż-
nych, technicznego wyposażenia i wyszkolonej ka-
dry pomocniczej – zdecydował przede wszystkim 
fakt, że dr Holter jest naukowcem z wyjątkowym ta-
lentem technicznym i praktycznym. Dowodzą tego 
nie tylko wspomniane modele, gabloty i witryny, 
w których zaprezentowano kolekcje, cechujące się 
zarówno walorami praktycznymi, jak i estetyczny-
mi, a przy których wykonywaniu chodziło o to, by 
wyposażenie wystawy stworzyć możliwie małym 
nakładem kosztów. Wszystko to przypisać należy 
dr. Holterowi i jego zręcznym współpracownikom.“ 
(La Baume 1932: 676).
 O jego talentach organizacyjnych świadczy 
również perfekcyjnie przygotowana konferen-
cja  „Wspólnoty Zawodowej Niemieckich Badaczy 
Prehistorii oraz Wschodnioniemieckiej Wspólno-
ty Roboczej w Związku Rzeszy ds. Niemieckiej Pre-
historii” (Berufsgemeinschaft Deutscher Vorge-
schichtsforscher und die Ostdeutsche Arbeitsgeme-
inschaft im Reichsbund für deutsche Vorgeschichte) 
odbywana w dniach 17-18 października 1935 roku 
w Pile, której potrafił nadać odpowiednią oprawę 
medialną (Kokowski, Niemirowski 2016: 484-507).
 Natomiast niezwykle trudnym zadaniem okaza-
ła się organizacja ochrony zabytków archeologicz-
nych. Holter posiłkował się tutaj na początku dzia-
łaniami lokalnych miłośników archeologii, którzy 
niekiedy nominowani byli do funkcji regionalnych 
(powiatowych) konserwatorów zabytków (Kokow-
ski 2016: 119). Świadom był niezwykle zróżnicowa-

nych kompetencji tych, przeważnie słabo wyszko-
lonych nauczycieli i duchownych, będących często 
też społecznymi opiekunami (zazwyczaj w randze 
kierownika) regionalnych muzeów. Stąd wszelkimi 
sposobami starał się profesjonalizować tę gałąź swo-
jej działalności.
 Zaangażowanie w promocję archeologii wyda-
wało się odgrywać w niej rolę pierwszoplanową. 
Poświęcał temu zadaniu wiele energii i czasu dla 
dwóch pryncypialnych w jego przekonaniu prawd, 
które się nie zestarzały: wydobywaniem starożyt-
nych znalezisk może się zajmować tylko archeolog; 
natomiast świadomość znaczenia odkryć dla budo-
wania poczucia patriotyzmu lokalnego i narodowe-
go winni mieć wszyscy.
 Mrówczą pracę prowadzącą do ich utrwalenia 
realizował dwutorowo. Wykorzystał mianowicie 
najpowszechniejsze medium epoki, jakim była pra-
sa: naczelny organ prowincji – wychodząca w Pile 
gazeta codzienna „Der Gesellige” oraz bardzo po-
pularne roczniki Heimatkalender. Zamieścił w nich 
przynajmniej 32 obszerne teksty (tabela 2), któ-
re wyraźnie podzielić można trzy grupy: omawia-
jące pradzieje prowincji (ryc. 10)21, relacjonujące 
postęp prac nad otwarciem pierwszej stałej wysta-
wy w Landesmuseum i poświęcone ochronie arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego oraz reflek-
sjom nad różnymi problemami pradziejów (Kokow-
ski, Niemirowski 2016: 419-437, 442-446, 449-453, 
456-464, 470-482). Znaczna część z nich, głównie 
z pierwszej grupy, przedrukowywana była w innych 
lokalnych gazetach powiatowych (znamy 27 takich 
przedruków), a nawet tych wydawanych poza gra-
nicami prowincji, o czym świadczą zachowane nu-
mery sulechowskiej gazety „Züllichauer Nachrich-
ten“, czy gazety głogowskiej „Neue Niederschlesi-
sche Zeitung“; ale też wychodzącego w Branden-
burgii dziennika „Neumärkisches Volksblatt“. Na 
tej podstawie można stwierdzić, że był nie tylko elo-
kwentnym erudytą, ale potrafił interesująco opowia-
dać o pradziejach na poziomie przeciętnego odbior-
cy prasowych informacji. 
 Starał się również o to, by jak najwięcej wiado-
mości o nowych odkryciach i znaleziskach na bie-
żąco znajdowało miejsce na łamach lokalnych gazet, 
przy czym dbał konsekwentnie o poprawność chro-

21 Teksty te zostały zebrane w broszurkę i służyły jako pierwszy, 
nie tyle przewodnik, co komentarz do wystawy w Landesmu-
seum Schneidemühl (Holter 1936).
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Tabela 2. Popularne publikacje F. Holtera w prasie i w Heimatkalender

Rok Tytuł Źródło

1928 Die Grenzmark Posen-Westpreußen als vorgeschich-
tliches Bodenarchiv „Neumärkisches Volksblatt“ (18.04)

1928 Alte „Toeppe“ als Urkunden „Neumärkisches Volksblatt“ (27.09)

1929 Die modische Grenzmärkerin vor zweieinhalb Jahr-
tausenden „Neumärkisches Volksblatt“ (14.10)

1929 Das Heimat-Museum „Oder Zeitung“ (8.05)
1929 Erntegerate und Erntegebrauch in der Vorzeit „Oder Zeitung“ (29.08)

1930 Die vorgeschichtliche Landessammlung in Schne-
idemühl „Der Gesellige“ (29.01)

1930 Unsere vorgeschichtliche Landessammlung in 
Schneidemühl „Neumärkisches Volksblatt“ (31.01)

1930 Vorgeschichtlicher Schmuck. Kulturgeschichtliche 
Plauderei „Der Grenzmark“ Flatower Zeitung (21.11)

1930 Die Ausgrabungen zu Wittenburg. Ergebnisse und 
Betrachtungen „Der Grenzmark“ Flatower Zeitung (4.10)

1930 Bodenaltertümer der Grenzmark Posen Westpreu-
ßen. Vorgeschichtliche Landessammlung „Züllichauer Nachrichten“ (31.01)

1930 Die Funde von Wittenburg. Ergebnisse und Betrach-
tungen von Dr. Fr. Holter. Schneidemühl „Der Grenzmark“ Flatower Zeitung, (11.01)

1931 Von Ackerbau und Handwerk unserer Heimat in 
vorgeschichtlicher Zeit

Heimatkalender Kreis Flatow, R. 15, Flatow, s. 5-9
Heimatkalender für den Netzekreis, R. 10, Schönlanke, s. 
5-9
Heimat-Kalender für Schneidemühl, t. 9, S. 5-9
Heimat-Kalender für den Kreis Fraustadt, Fraustadt, s. 5-9

1931 Der Kreis Flatow als reichhaltiges vorgeschichtliches 
Bodenarchiv Heimatkalender Kreis Flatow, R. 15, Flatow, s. 49-51

1931 Urgeschichtliche Besiedlung der Grenzmark Posen-
Westpreußen. 1 Die Steinzeit

„Neue Niederschlesische Zeitung“ (2.08)
„Züllichauer Nachrichten“ (23.07)

1931 Bestattungssitten und Grabkunst in der Urzeit „Der Grenzmark“ Flatower Zeitung (19.08)

1931
Bestattungssitten und Grabkunst in der Urzeit, Zur 
Eröffnung der Kunst-Ausstellung „Tod und Leben“ 
am Sontag den 4 Oktober im Rathaus zu Meseritz

„Züllichauer Nachrichten“ (30.09)

1931 Urgeschichtliche Besiedlung unserer Grenzmark Po-
sen-Westpreußen „Der Gesellige“ (22.08)

1931 Urgeschichtliche Besiedlung unserer Grenzmark Po-
sen-Westpreußen III „Der Grenzmark“ Flatower Zeitung, (27.08)

1931
Urgeschichtliche Besiedlung unserer Grenzmark 
Posen-Westpreußen, III Die Vorrömische (Frühe) 
Eisenzeit 

„Züllichauer Nachrichten“ (22.08)

1931 Urgeschichtliche Besiedlung unserer Grenzmark Po-
sen-Westpreußen V „Der Grenzmark“ Flatower Zeitung (18.09)

1931
Urgeschichtliche Besiedlung der Grenzmark Po-
sen-Westpreußen (Fortsetzung) Die Römische Ka-
iser- und Völkerwanderungszeit

„Neumärkisches Volksblatt“ (6.10)

1931
Urgeschichte Besiedlung der Grenzmark Posen-We-
stpreußen (Fortsetzung), IV. Die Römische Kaiser- 
Völkerwanderungszeit

„Züllichauer Nachrichten“ 6.09

1931 Urgeschichtliche Besiedlung der Grenzmark Posen-
Westpreußen (Schluss) Die Slawenzeit „Neumärkisches Volksblatt“ (14.10)
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Rok Tytuł Źródło

1931 Urgeschichtliche Besiedlung der Grenzmark Posen-
Westpreußen. V. Die Slawenzei (Schluss) „Züllichauer Nachrichten“ (19.09)

1931 Bodenurkunden in der Grenzmark Posen-Westpreu-
ßen „Züllichauer Nachrichten“ (18.03)

1931 Arbeitet mit an der Erforschung der Vorgeschich-
te Provinz „Züllichauer Nachrichten“ (13.11)

1931 Bodenkunde in der Grenzmark „Landsberger Generalanzeiger” (25.04)

1932 Weidwerk und Fischweib in der Vorzeit

„Beilage zur Flatower Zeitung“ (1.12)
„Beilage zur Flatower Zeitung“ (2.12)
Heimat Kalender für die Provinz Grenzmark Westpreu-
ßen-Posen, Kreis Flatow, t. 17, s. 54-59
Heimat-Kalender Grenzmark Posen-Westpreußen, Schne-
idemühl, s. 54-59
Heimat-Kalender für Schneidemühl, t. 11, s. 54-59
Heimat-Kalender für den Kreis Fraustadt, Fraustadt, s. 
54-59
Heimat-Kalender für Kreis Meseritz, Meseritz 1933, s. 
54-59

1932 Unser Landesmuseum zu Schneidemühl

Heimat-Kalender für den Kreis Fraustadt, Fraustadt, s. 
41-43
Heimatkalender für den Netzekreis, Schönlanke, R. 11, s. 
41-43
Heimat-Kalender für Schneidemühl, t. 10, s. 41-43
Heimatkalender Kreis Flatow, R. 16, Flatow, s. 41-43

1932 Bilder aus der Urzeit unseres Kreises Heimatkalender Kreis Flatow, R. 16, Flatow, s. 81-84
1932 Aus 1000 Gräbern steigt eine Vergangenheit heraus „Der Grenzmark“ Flatower Zeitung (21.05)
1932 Das Landesmuseum und Seine Förderer „Der Grenzmark“ Flatower Zeitung – Beilage (2.07)

1932 Siedler in unserer Heimat zu Abrahams Zeiten. Be-
trachtungen zu den Ausgrabungen in Schmirtenau „Beilage zur Flatower Zeitung“ (20.08)

1933 Weidwerk und Fischweib in der Vorzeit Heimatkalender für den Netzekreis, R. 12, Schönlanke, s. 
54-59

1934 Zum Daseinskampf unseres Volkes

Heimatkalender Kreis Flatow, R. 18, s. 60-66
Heimat-Kalender für Schneidemühl, t. 12, S. 60-66
Heimatkalender für den Netzekreis, Schönlanke, R. 13, s. 
60-66
Heimat-Kalender für Kreis Meseritz, Meseritz, s. 60-66

1934 Waren die Germanen wilde Bärenhäuter?

Heimatkalender Kreis Flatow, R. 18, s. 101-106
Heimat-Kalender für Schneidemühl, t. 12, S. 101-106
Heimatkalender für den Kreis Dt. Krone, t. 22, s. 101-106
Heimatkalender für den Netzekreis, Schönlanke, R. 13, s. 
101-106
Heimat-Kalender für den Kreis Fraustadt, Fraustadt, s. 
101-106
Heimat-Kalender für Kreis Meseritz, Meseritz, s. 101-106

1935 Pfingstkirchgang. Eine Dorfgeschichte 
Heimatkalender für den Kreis Dt. Krone, t. 23, s. 50-52
Heimatkalender für den Netzekreis, Schönlanke, R. 14, s. 
40-53
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Rok Tytuł Źródło

1936 Grenzmarkerde erschließt einen wichtigen Abschnitt 
der Vorgeschichte des Ostens

Heimatkalender für den Kreis Flatow, R. 20, s. 98-104
Heimatkalender für den Kreis Dt. Krone, t. 24, s. 98-104
Heimat-Kalender für den Kreis Fraustadt, Fraustadt, s.98-
104
Heimatkalender für den Netzekreis, Schönlanke, R. 15, s. 
98-104
Heimatkalender für den Kreis Meseritz, Meseritz, s. 98-
104

Komentarz: Niektóre z tekstów, głównie prasowych, mimo że zawierały te same treści, ukazywały się pod innymi, lub zmo-
dyfikowanymi tytułami. Dla zachowania poprawności zapisu bibliograficznego zachowano oryginalne brzmienia tytułów.

Tabela 3. Aktywność F. Holtera w latach 1928-1939

Rok
Działalność terenowa Publikacje

Razem
interwencje wykopaliska publicystyka inne

1928 3 2 2 7
1929 5 3 3 2 13
1930 2 1 5 1 9
1931 0 1 12 1 14
1932 2 1 6 2 11
1933 3 0 1 1 5
1934 4 2 2 8
1935 0 1 1 2 4
1936 7 0 1 1 9
1937 7 1 0 0 8
1938 2 1 0 0 3
1939 0 0 0 0 0

Razem 35 13 33 10

Andrzej Kokowski

nologiczną i kulturową ich oceny. Funkcjonowała 
reguła nakazująca informowanie o miejscu odkry-
cia, o odkrywcy i osobie zabezpieczającej znalezisko, 
jak też o późniejszych jego losach. Trudno ocenić 
liczbę tego rodzaju doniesień, ale wystarczy zapo-
znać się z dostępnymi zestawieniami, by stwierdzić, 
że była ona w stosunku do innych prowincji nad-
przeciętna (Kokowski 2017).
 Drugą wykorzystywaną możliwością były refera-
ty ilustrowane przeźroczami, z którymi pojawiał się w 
wielu miastach i miasteczkach prowincji, wzbudzając 
(jak głosiła prasa) entuzjazm. I tutaj aktywność Hol-
tera jest godna uznania. Swoje wykłady/pogadanki 
prowadził w przeróżnych okolicznościach i przy róż-
nych okazjach, na przykład w ramach statutowej dzia-

łalności Grenzmärkische Gesesellschaft zur Erfor-
schung und Heimatpflege. Z rocznego podsumowa-
nia działalności tego stowarzyszenia wiemy, że tylko 
w roku 1930/1931 wygłosił ich siedem („Züllichauer 
Nachrichten”, 16.05.1931). Gdyby pomnożyć tę liczbę 
przez ilość lat funkcjonowania stowarzyszenia, byłoby 
ich około setki. Miał też w zwyczaju kończyć większe 
akcje wykopaliskowe podsumowującą pogadanką dla 
miejscowej ludności, dbając o udział w niej nauczycie-
li. Wiemy o takowej po zakończeniu badań w Babimo-
ście (Bomst) i Podmokle Wielkim (Groß-Posemuckel) 
(„Züllichauer Nachrichten”, 22.08.1929); Dolniku 
(Wittenberg) i Polnicy (Polnitz – Kokowski, Niemi-
rowski 2016: 87, 192). W końcu wypełniał również za-
mówienie polityczne i z wykładami o pragermańskiej 
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kulturze odwiedzał koszary, zebrania partyjne i zgro-
madzenia różnego rodzaju służb mundurowych (Ko-
kowski, Niemirowski 2016: 447-449, 454-464)22.
 Zawodową aktywność Holtera można zmierzyć 
analizując cztery jej części, na które składają się: 
liczba interwencji konserwatorskich, liczba wyko-
palisk stacjonarnych, liczba publikacji o charakte-
rze popularyzatorskim i liczba publikacji o formie 
trwalszej niż prasa, czyli również naukowych (ta-
bela 3). Dla pełnej oceny należałoby jeszcze zesta-
wić ilość wygłoszonych referatów i pogadanek, ale 
mamy na ten temat zbyt mało i zbyt przypadko-
wych informacji. Należy też zastrzec, że czwarta wy-
kładnia jest losową, gdyż autor ma niewielki wpływ 
na termin ukazania się publikacji naukowej, a ob-
szerne publikacje wymagają większego nakładu pra-
cy oraz więcej czasu na przygotowanie.
 Nie wnikając w szczegóły tego zestawienia moż-
na wysunąć następujące wnioski (ryc. 11).
 Wydaje się, że Holter działał w terenie z pew-
ną systematycznością (mogącą być oczywiście zu-
pełnie przypadkową), pozwalając sobie na 3-4 wy-
jazdy interwencyjne i 1-2 dłuższe kampanie wyko-
paliskowe w roku. Więcej wyjazdów do przypad-
kowych odkryć w latach 1936 (7) i 1937 (7) może 
być w pierwszym przypadku efektem zorganizo-

22 Patrz też „Germanen-Erbe”: z. 7:1939, s. 223; z. 9/10:1941, s. 
157.

wanej w Pile, szeroko nagłośnionej w prasie, jesien-
nej konferencji prehistoryków z 1935 roku (Kokow-
ski, Niemirowski 2016: 485-507); drugie natomiast 
efektem omówionego wyżej odkrycia w Pile Lisikie-
rzu, o którym było w mediach jeszcze głośniej.
 Jeżeli chodzi o promocję archeologii w prasie i ka-
lendarzach regionalnych, to największa aktywność w 
tym zakresie przypadła na lata 1930-1932. Ma ona 
nierozerwany związek z przygotowaniami do oficjal-
nego otwarcia Landesmuseum w Pile. W pierwszym 
roku Holter zachwalał zbiory, które będą podstawą 
dla ekspozycji stałej, w drugim opowiadał głównie 
o pradziejach prowincji (wyjątkiem był tekst ocenia-
jący wykopaliska w Dolniku); w trzecim natomiast 
promował otwartą już wystawę. Należy pamiętać, że 
w tych latach jego teksty miały rekordową ilość prze-
druków, co spowodowało, że w roku 1931 ukazały się 
one w przynajmniej 20 miejscach23, a w roku 1932 
przynajmniej w 9 innych.
 Po tym okresie Holter poczuł się, niestety, bar-
dziej literatem (w „Heimatkalender Schneidemühl” 
z roku 1934 został nawet umieszczony w galerii naj-
wybitniejszych twórców tej kategorii na terenie pro-
wincji) i propagandzistą niż archeologiem. Jego ko-

23 Jest to rzeczywista ilość odszukanych tekstów, ale wszystko 
wskazuje na to, że cała prasa regionalna i cała prasa sąsied-
nich w stosunku do prowincji powiatów przedrukowywała te 
teksty. Ta sama uwaga dotyczy lokalnych wydań Heimatka-
lender.

Ryc. 11. Interwencyjne badania F. Holtera w Starej Wiśniewce, pow. złotowski (Lugetal). Fot. Archiwum V. Kellermanna
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Ryc. 12. Rekonstrukcje germańskich strojów z epoki brązu z wystawy Landesmuseum Schneidemühl

Ryc. 13. Broszura autorstwa F. Holtera o pradziejach prowincji Grenzmark Posen-Westpreußen



Ryc. 14. Wykres aktywności F. Holtera

Ryc. 15. Zamek – Muzeum Welfenschloß w Hann. Münden, którego dyrektorem był F. Holter (fot A. Kokowski).
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lejne cztery teksty właściwie mijały się z prahistorią. 
Były za to powtórzone we wszystkich edycjach He-
imatkalender w prowincji, co może świadczyć o wy-
sokiej pozycji w hierarchii politycznej, jaką w tym 
czasie już zajmował. 
 Ostatni tekst ogłosił w roku 1936 i zamilkł do 
roku 1971 (ryc. 12). Nie wiemy, czy nie odczuwał 
już potrzeby promowania archeologii, czy nie miał 
na nią czasu, czy też po prostu wyrósł ponad do-
tychczasową pozycję zaangażowanego w archeolo-
gię dyrektora Landesmuseum. Na usprawiedliwie-
nie można dodać, że w latach 1935, 1937 i 1938 pro-
wadził jednak znaczące wykopaliska stacjonarne, 
które mogły być na tyle absorbujące, że nie starczy-
ło czasu na inne działania.
 Tak zakończył swoją działalność jako prehisto-
ryk dr Friedrich Holter, człowiek o wielu uzdolnie-
niach, dobry archeolog i zręczny jej promotor. 
 Wnioski z powyższego tekstu są następujące. War-
to studiować dorobek zapomnianych badaczy staro-
żytności, bez względu na to, czy reprezentowali arche-
ologię profesjonalną, czy byli w tej dziedzinie amatora-
mi. Skutek tych studiów jest taki, że oprócz charakte-
rystyki opisywanego badacza otrzymujemy zazwyczaj 
porcję informacji na temat interesujących źródeł, któ-
re z różnych przyczyn uległy zapomnieniu. Przy oka-
zji poznajemy też fragment prawdy o epoce, w której 
przyszło im działać, o uwarunkowaniach kulturowych 
i politycznych, z jakimi musieli się mierzyć oraz o spo-
łecznym odbiorze ich pracy. Tylko takie komplekso-
we studia pozwalają nam nabrać dystansu i dać szan-
sę spojrzenia na dzieje archeologii wyłącznie z punktu 
widzenia interesu naszej dziedziny, czyli wartości źró-
deł, którymi się posługujemy. Po raz kolejny odwołam 
się do słów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Alek-
sandra Kwaśniewskiego, którymi wyraził istotę badań 
nad europejskim dziedzictwem kulturowym: „Od ty-
siącleci wielkim bogactwem Europy jest różnorodność 
języków, obyczajów, religii i tradycji mieszkańców na-
szego kontynentu. Współcześni Europejczycy w spo-
sób naturalny akceptują te różnorodności. Jest dziś dla 
nas oczywiste, że bez względu na to, JAKIE ludy i naro-
dy zamieszkiwały ziemie, które obecnie są naszymi oj-
czyznami, to MY jesteśmy spadkobiercami ich kultury 
i tradycji” (Kokowski, Leiber 2003: 11; Andrzejowski, 
Kokowski, Leiber 2004: VIII)24.

24 Tekst przygotowano w ramach międzynarodowego progra-
mu (udział w nim mają: Polska, Niemcy, Rosja, Litwa, Łotwa, 
Estonia) realizowanego pod auspicjami Kommission zur Er-
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From research on the history 
of Wielkopolska archaeology. 

Dr. Friedrich Holter
Streszczenie

The article is devoted to Friedrich Holter (1901-1989), once a 
young archeological star of the Third Reich, the creator of the 
museum in Piła (Ger. Schneidemühl), the author of spectacular 
discoveries. Today, in reference to the prehistory of Polish ter-
ritories, his name is only mentioned in the context of research 
conducted at the cemeteries from the Early Bronze Age in 
Śmiardowo Krajeńskie (Schmirtenau) and Skrzatusz (Schrotz), 
the results of which were published long after Holter's death 
(Schäfer 1987; 1990). How important these discoveries are, let 
us point out that after their full presentation, a heated discus-
sion broke down not only on the validity of chronological as-
sessments and cultural relations, but also on their importance 
for understanding the historical processes taking place at the 
beginning of the Bronze Age (np. Gedl 1990; Bokiniec, Czebres-
zuk 1993). Little interest in Holter's activity results from his po-
litical involvement in the structures of the Third Reich and not 
very clear course of his military service during World War II, 
but also from the fact that his achievements destroyed the war. 
However, regardless of the personal and political involvement 
of Holter, his professional archaeological achievements deserve 
a reminder.
 The article uses a number of archival materials that became 
the basis for describing the life and professional career of Holter, 
as well as his scientific achievements in the form of excavations 
(in the aforementioned Śmiardowo Krajeńskie and Skrzatusz, 
as well as at sites in Piła-Koszyce, Babimost, Podmokle Wielkie, 
Dolne, Polnica, Piła-Lisikierz etc.) and publications. As an ac-
tive propagator of the protection of archaeological monuments, 
he wrote numerous texts on the subject on the daily press and 
gave many lectures and talks. However, the creation of the 
Landesmuseum Grenzmark Posen-Westpreußen in 1932 in Piła 

- a modern institution admired by German archaeologists - be-
came the work of his life.
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Polish nobility in archaeological service of Second Republic of Poland. 
Wojciech Komornicki – member of Polish Prehistoric Society and excavations of barrow 

cemetery in Bukówna on the Dniester basin 

Ziemiaństwo w służbie archeologii w II Rzeczypospolitej. 
Wojciech Komornicki – członek Polskiego Towarzystwa 

Prehistorycznego i badania na cmentarzysku kurhanowym 
w Bukównej nad Dniestrem

Przemysław Makarowicz

 Czytając sprawozdania z badań terenowych pro-
wadzonych przez archeologów na Kresach II Rze-
czypospolitej, często natrafić można na podzięko-
wania autorów za gościnę we dworach i różnora-
ką pomoc ze strony ich właścicieli. Wielu ziemian 
żywo interesowało się „czasami prehistorycznymi”, 
a zwłaszcza dawnymi dziejami regionów, w których 
znajdowały się ich majątki. Interesowali się dzieja-
mi „małych ojczyzn” z uwagi na ogólne wykształce-
nie humanistyczne, które wynieśli ze szkół, ale tak-
że dzięki temu, że często był to element ówczesnego 
wychowania patriotycznego. 
 Pośród licznych przedstawicieli przedwojenne-
go ziemiaństwa kresowego Wojciech Komornicki 
był dla rozwoju archeologii postacią szczególną. I to 
nie tylko dlatego, że z rekomendacji Tadeusza Suli-
mirskiego przyjęto go w 1933 r. w poczet członków 
Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego. Zapraco-
wał sobie na ten zaszczyt, przyczynił się bowiem do 
rozwoju badań nad cmentarzyskami kurhanowymi, 
mimo że nie był archeologiem. Warto przybliżyć po-
stać tego niezwykłego człowieka o szerokich zainte-

resowaniach, patrioty, humanisty, świetnego znaw-
cy spraw rolnictwa, a w wolnych chwilach – wielkie-
go pasjonata pradziejów. Jego bogate życie jest też 
swego rodzaju obrazem losów kresowych właścicie-
li ziemskich, których bolszewicki najazd przegnał 
z ojcowizny, pozbawił majątku, rodziny, a często też 
życia. Ten przedstawiciel galicyjskiego ziemiaństwa 
podzielił los wielu osób ze swojego kręgu społeczne-
go: zginął podczas eksterminacji polskich elit, którą 
określa się w historiografii jako zbrodnię katyńską.

Wojciech Komornicki herbu Nałęcz
 Wojciech Komornicki urodził się 23 kwietnia 
1879 r. w Zawadce pod Kałuszem, w woj. stanisła-
wowskim, jako trzecie z dziesięciorga dzieci Stani-
sława i Heleny z domu Słoneckiej. Nauki z zakre-
su szkoły podstawowej pobierał w domu, gimna-
zjum ukończył w Stryju. Był absolwentem Wyższej 
Szkoły Rolniczej we Freisingu w Bawarii (ryc. 1). 
W 1904 r. ożenił się z Anielą Rozwadowską, herbu 
Trąby, współwłaścicielką majątku w Babinie, w po-
wiecie kałuskim. Tam urodziło się ich dziewięcio-

 W artykule przedstawiono zasługi Wojciecha Komornickiego – ziemianina z byłego województwa stanisławowskiego w II Rze-
czypospolitej – dla rozwoju archeologii kurhanowej w dwudziestoleciu międzywojennym. Był on odkrywcą rozległego cmentarzy-
ska kurhanowego kultury komarowskiej w Bukównej, członkiem Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, korespondentem i „pa-
tronem” archeologów z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Słowa kluczowe: Wojciech Komornicki, kurhany, Bukówna, cmentarzysko, Katyń

 The article discusses the contribution of Wojciech Komornicki – a renown landlord from the former Stanisławów voivodeship 
in Second Republic of Poland – to the development of barrow archaeology before the WW II. He was an active member of Polish 
Prehistoric Society, discoverer of large barrow burial ground in Bukówna (now Bukivna) and also a correspondent and „patron” of 
archaeologists from Jan Kazimierz University in Lwów.
Keywords: Wojciech Komornicki, barrows, Bukówna, cemetery, Katyń
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ro dzieci, z których trójka zmarła. Znaczna dewa-
stacja majątku po I wojnie światowej uniemożliwi-
ła małżeństwu Komornickich odbudowanie dwo-
ru, budynków gospodarczych i uruchomienie pro-
dukcji, w związku z czym odsprzedali oni swoje 
udziały bratu Anieli – Wincentemu Rozwadowskie-
mu. Zakupili majątek Podłuże w woj. stanisławow-
skim, jednak zbliżająca się wojna polsko-bolsze-
wicka skłoniła ich do przeniesienia się do podkra-
kowskich Łagiewnik, a w roku 1921 do Lwowa i do 
sprzedaży Podłuża. Wojciech Komornicki pracował 
wówczas jako wykładowca w Akademii Rolniczej 
w Dublanach, będącej wydziałem słynnej Politech-
niki Lwowskiej. Inflacja spowodowała dewaluację 
uzyskanych za sprzedaż majątku pieniędzy, Woj-
ciech Komornicki podjął więc kolejną pracę jako in-
spektor Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarcze-
go. W roku 1929 małżonkowie zakupili od Witolda 
Cieńskiego 600-hektarowy majątek w miejscowości 
Bukówna nad Dniestrem, w powiecie tłumackim. 
Tu w bukowych lasach (stąd nazwa wsi) rozpoczę-
ła się przygoda nowego właściciela z archeologią.
 Wojciecha Komornickiego można nazwać chło-
pomanem, przesiąkniętym ideami tołstojewsz-
czyzny. Jego ludyczne nastawienie przejawiało się 
w tym, że chętnie rozmawiał z mieszkańcami wsi, 
z Ukraińcami – po ukraińsku (czego uczył też swo-

je dzieci), z Polakami – po polsku, pozwalał obu na-
cjom korzystać ze swoich lasów, wygłaszał różne 
pogadanki dla włościan i dzielił się fachową wiedzą 
rolną ze wszystkimi, którzy tego pragnęli. We wsi 
był lubiany i poważany, wobec służby – uprzejmy, 
choć stanowczy. Był żarliwym katolikiem i patrio-
tą, finansował odbudowę Wawelu (ma swoją tablicz-
kę na murze ciągnącym się wzdłuż podejścia na za-
mek), w kościele Mariackim w Krakowie zamawiał 
msze, m.in. za spokój duszy króla Stefana Batorego. 
Jednocześnie był demokratą i liberałem w pozytyw-
nym tych słów znaczeniu, otwartym na argumen-
tację i inne poglądy (ryc. 2). Uczestniczył w litur-
gii w cerkwi greckokatolickiej, kiedy nie mógł doje-
chać do wsi ksiądz. Był także zapalonym myśliwym, 
organizującym polowania dla znajomych ziemian, 
krewnych i przyjaciół.

Dwór w Bukównej
 Majątek był położony w malowniczej scene-
rii: w głębi lasu, niecałe 1,5 km od wysokiego brze-
gu Dniestru, 30 km na północny wschód od Stani-
sławowa i ponad 20 km na południe od Tłumacza, 
miasta powiatowego. Od wsi oddzielała go rozległa 
i głęboko wcięta w podłoże dolina niewielkiego po-
toku. Na jej stokach znajdowało się pastwisko wiej-
skie, przecinała ją także stara wiejska droga z most-

Ryc. 1. Wojciech Komornicki w okresie studiów w Wyższej 
Szkole Rolniczej we Freising, Niemcy. Archiwum 

Ewy Komornickiej-Medyńskiej i Marii Keller

Ryc. 2. Wojciech Komornicki w latach 30. XX w. Archiwum 
Ewy Komornickiej-Medyńskiej i Marii Keller
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kiem na strumieniu, mało już wówczas uczęszcza-
na, najkrótsze połączenie z sąsiednim Miłowaniem. 
Z dworu widać było zabudowania wiejskie położo-
ne na stoku i wypłaszczeniu po drugiej stronie do-
liny. Teresa Marciniak, najstarsza wnuczka Wojcie-
cha Komornickiego, wspomina, że dwór był stary, 
częściowo gliniany, potem przebudowany (ryc. 3). 
Wzniesiono go na stoku, wejście było od podjazdu, 
z drugiej strony znajdował się ogród. Na północ od 
dworu, już w lesie, stała kaplica. Po drugiej stronie 
drogi polno-leśnej, prowadzącej do wsi, stały zabu-
dowania gospodarcze: obory, gumna, lodownia.

Wieś
 Starsi mieszkańcy dzisiejszej Bukivnej mówią, że 
przed II wojną światową wzajemne relacje Ukraiń-
ców, którzy stanowili bezwzględną większość miesz-
kańców wsi, i Polaków były bardzo poprawne, a nie-
kiedy nacechowane życzliwością i wzajemną pomo-
cą. O ciekawym zdarzeniu, świadczącym o dobrych 
stosunkach sąsiedzkich między Ukraińcami i Pola-
kami, opowiada w swoich wspomnieniach Jerzy Ko-
mornicki. Otóż Władysław – trzeci z synów Wojcie-
cha i Anieli – był księdzem1. Po odprawieniu mszy 

1  Ksiądz Władysław Komornicki, absolwent Uniwersyte-
tu im. Jana Kazimierza we Lwowie, był doktorem teolo-
gii (Uniwersytet w Innsbrucku), przygotowywał habilita-
cję w Pontificium Institutum Biblicum w Rzymie. W cza-
sie wojny był wykładowcą Pisma Świętego i klasycznej gre-
ki na konspiracyjnym Wydziale Teologicznym UJK. Zginął 

prymicyjnych we Lwowie i Niżniowie został popro-
szony przez księdza greckokatolickiego o odprawie-
nie mszy również w cerkwi w Bukównej2. Przyby-
li na nią nie tylko miejscowi, ale także mieszkań-
cy okolicznych wsi, gdyż wierzono, że dotyk dłoni 
w czasie błogosławieństwa niedawno wyświęconego 
księdza broni przed różnymi chorobami. Wszyscy 
zgromadzeni otrzymali święte obrazki. Widać więc, 
że relacje były bardzo familiarne, mimo różnic na-
rodowościowych, religijnych i językowych. 
 Polacy pochodzili głównie spod Krakowa i osie-
dlili się w Bukównej przeważnie po 1918 r. Część 
z nich jednak mieszkała tu już wcześniej, o czym 
świadczy kościół katolicki, zbudowany w latach 60. 
XIX wieku i dokończony – według świadectwa Je-
rzego Komornickiego – przez jego ojca Wojciecha 
(ryc. 4). To dzięki obecności kościoła (dzisiaj cer-
kwi prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego) oca-
lał jeden z nielicznych kurhanów we wsi (ryc. 5). 
Reszta, usytuowana na polach i łąkach oraz w obej-
ściach domostw, została zniwelowana. W Bukównej 
żyło około 20 polskich rodzin, funkcjonowała szko-
ła, a nawet kółko artystyczne, które pod kierunkiem 
kierownika szkoły w Oleszowie wystawiało różne 

wraz z innymi profesorami uczelni lwowskich na Wzgó-
rzach Wuleckich w lipcu 1941 r. (Pawłowiczowa 2012: 25; 
Fastnacht-Stupnicka 2016).

2  Cerkiew greckokatolicka została spalona przez wycofujące 
się wojska węgierskie. 

Ryc. 3. Dwór w Bukównej, lata 30. XX w. Archiwum Ewy Komornickiej-Medyńskiej i Marii Keller
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przedstawienia. Z inicjatywy Wojciecha Komornic-
kiego organizowano swego rodzaju wczasy pracow-
nicze dla pracowników PKP we wsi, polegające na 
ich pobycie i aprowizacji u bogatszych mieszkańców.

Nekropola kurhanowa i badania z lat 30. XX wieku
 Podczas wędrówek po lasach nowy właściciel za-
obserwował niewysokie, regularne pagórki, usytu-
owane na wyniesieniu między Bukówną i znajdują-
cym się w odległości 3,5 km na wschód od niej Mi-
łowaniem, które słusznie uznał za starożytne mogi-
ły – kurhany. Swoim odkryciem zainteresował dra 
Jana Bryka, starszego asystenta przy katedrze prehi-
storii (zwanej także zakładem prehistorii) Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W niedatowa-
nym liście do J. Bryka (z kontekstu wynika, że był 
on pisany zimą 1931 r.) W. Komornicki pisze o oko-
ło 30 mogiłach, które występują w kilku skupiskach 
w lesie i na polach (ryc. 6) i oddalone są od siebie 
o kilkadziesiąt do kilkuset metrów. Zaobserwo-
wał on także specyficzną aranżację kopców w ukła-
dach trójkowych – liniową lub trójkątną. Wraz z li-
stem jego autor przesłał także plan rozmieszcze-
nia kurhanów. Wydaje się, że to właśnie on został 

opublikowany przez Renatę Rogozińską w jej arty-
kule omawiającym znaleziska z badań Jana Bryka 
w 1931 r. (wstępne sprawozdanie – Bryk 1932a), któ-
ry ukazał się w I tomie „Materiałów Archeologicz-
nych” (ryc. 7; Rogozińska 1959: ryc. 2). We wspo-
mnianym liście jego autor pisze także o wysokim 
kurhanie obok kościoła (nazywa go kaplicą) i jaski-
niach nad Dniestrem oraz o znajdowanych w okoli-
cach zabytkach. Rekonesans terenowy dra J. Bryka 
ujawnił łącznie 46 lub 49 kurhanów3, 33 znajdowały 
się w lesie dworskim, 13 – na polach włościan (Bryk 
1932a; Makarowicz et al. 2016). Ze wspomnień Jerze-
go, najmłodszego syna Anieli i Wojciecha wynika, 
że badania przeprowadzone przez dra J. Bryka po-
przedziła wizyta w Bukównej docenta Tadeusza Su-
limirskiego, kierownika katedry prehistorii na UJK 
we Lwowie w zastępstwie Leona Kozłowskiego, któ-
ry został ministrem reform rolnych, a następnie pre-
mierem RP. Tadeusz Sulimirski, późniejszy profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, znakomity 
badacz kurhanów ze schyłkowego neolitu i epoki brą-

3  Te dwie wersje dotyczące liczby kurhanów znajdują się 
w dwóch maszynopisach Jana Bryka; wcześniejszy z nich 
z 15.12.1931 był publikowany, drugi, z lipca 1932 nie został 
upubliczniony drukiem (Bryk 1932a; 1932b). 

Ryc. 4. Kościół w dzisiejszej Bukivne, obecnie cerkiew. Fot. P. Makarowicz
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Ryc. 5. Widok na kościół i kurhan. Fot. P. Makarowicz

Ryc. 6. Pierwsza strona listu Wojciecha Komornickiego do dra Jana Bryka oraz cały list spisany przez pracowników 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Zbiory z archiwum MAK w Krakowie
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zu w ówczesnej Małopolsce Wschodniej, był twórcą 
pojęcia kultury komarowskiej, która swoją nazwę za-
wdzięcza badaniom eponimicznego cmentarzyska 
w Komarowie (Sulimirski 1936; 1939; 1968).
 Dopiero wyniki drugiej kampanii wykopalisko-
wej w Bukównej, przeprowadzonej jesienią w 1937 r. 
ujawniły, że kurhany odkryte w jej okolicach, nale-
żą do tej właśnie jednostki kulturowej ze środko-
wej epoki brązu (Sulimirski 1936; Siwkówna 1937). 
Wcześniej sądzono, że wzniosły je społeczności 
z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, a naczynia są 
podobne do materiałów tzw. grupy białopotockiej, 
wyróżnionej przez Józefa Kostrzewskiego (1928). 
W 1931 r. zbadano sześć kurhanów, część z nich była 
usytuowana w lesie dworskim na zrębie, inne we wsi 

– koło kościoła. Podczas badań wykopaliskowych 
kierowanych przez dra Jana Bryka wspólnie praco-
wali Polacy i Ukraińcy. W archiwach Muzeum Ar-
cheologicznego w Krakowie zachowały się listy płac 
z podpisami pracowników. Doktor J. Bryk nie kon-
tynuował badań w Bukównej, gdyż w 1933 r. został 
burmistrzem Kamionki Strumiłowej. Zginął w Ka-
tyniu w 1940 r. Materiał z badań, głównie naczynia 
i kilka innych wyrobów z krzemienia, kamienia i gli-
ny, zdeponowano we wspomnianym muzeum. Nie-

stety, z dokumentacji zachowały się jedynie dwa ma-
szynopisy Jana Bryka (Bryk 1932a; 1932b). Nie odna-
leziono natomiast mapy z dokładniejszym układem 
kurhanów, która została sporządzona – jak wynika 
z drugiego, niepublikowanego sprawozdania J. Bry-
ka (1932b).
 Nie mamy wiedzy, czy Jan Bryk mieszkał w trak-
cie badań wykopaliskowych latem 1931 r. we dwo-
rze, jest to jednak bardzo prawdopodobne, tym 
bardziej że kierujący następną ekspedycją arche-
ologów – Marcjan Śmiszko (Markian Smiško) i Ire-
na Siwkówna – korzystali z gościny Anieli i Woj-
ciecha Komornickich we dworze. Świadczą o tym 
podziękowania współautorki badań z roku 1937, 
zamieszczone w krótkim artykule sprawozdaw-
czym, który ukazał się na łamach „Z Otchłani Wie-
ków” (Siwkówna 1937). O pomocy Wojciecha Ko-
mornickiego świadczy też wpis do dziennika ba-
dań sporządzony przez Marcjana Śmiszkę. W trak-
cie tych badań rozpoznano wykopaliskowo siedem 
kopców, z tego jeden, oznaczony jako V, był usytu-
owany na podwórzu dworskim. Do dziś widoczne 
są ślady po tamtych wykopaliskach w postaci za-
rośniętego leja. Stosowano głównie metodę rozko-
pywania kopców tzw. kołem, która w uproszcze-

Ryc. 7. Uproszczony plan usytuowania kurhanów w Bukównej. Prawdopodobnie autorstwa W. Komornickiego (wg Rogozińska 1959)
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niu polegała na usuwaniu ziemi od środka na ze-
wnątrz, przez co tworzyły się swego rodzaju „bur-
ty” (ryc. 8). W jednym z kurhanów, usytuowanym 
nietypowo, na dawnej tłoce (czyli pastwisku) od-
kryto przedmioty z brązu. Nie wiadomo, co się z 
nimi stało, nie ma ich w magazynach Muzeum Hi-
storycznego we Lwowie, gdzie zgromadzone zosta-
ły niemal wszystkie zabytki ze wspomnianych ba-
dań4, głównie naczynia (Makarowicz et al. 2016). 
Pewną wskazówką jest notatka Jerzego Komornic-
kiego, który w swoich wspomnieniach pisze, że zo-
stały one wywiezione najpierw do Francji, potem 
do Szkocji. Ten trop jednak musi być sprawdzony.
 Z badań prowadzonych przez Marcjana Śmisz-
kę i Irenę Siwkównę zachowała się dokumenta-
cja, w tym dziennik badań (ryc. 9), plany i uprosz-
czone profile kurhanów oraz planigrafia materia-
łu ruchomego, sporządzone w skali 1:100. Natrafio-
no na nią podczas kwerendy w Oddziale Archeolo-
gii Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakeviča 
NAN we Lwowie. Ten archiwalny „zwit” (sprawoz-
danie) przechowywany był jeszcze w starej sowiec-
kiej „papce”. 

4  Pojedyncze naczynia znajdują się w Muzeum Dawnego Ha-
licza w Kryłosie i Muzeum Narodowym we Lwowie, znaczna 
część jednak zaginęła (Makarowicz et al. 2016).

 Dzięki badaniom przedwojennym rozpoznano 
łącznie 13 kopców, odkrywając w większości z nich 
materiały kultury komarowskiej, stąd sądzono, że 
jest to cmentarzysko kopców wyłącznie z epoki brą-
zu. Z kurhanów wydobyto ponad sto naczyń, wyro-
by krzemienne, kilka przedmiotów z brązu, które za-
ginęły, a także siekierkę i topór kamienny oraz glinia-
ną łyżkę odlewniczą. Poznano częściowo rytuał po-
grzebowy budowniczych kurhanów, a z grubsza tak-
że stratygrafię mogił i architekturę podnasypową. 
Trafnie oceniono, że dominowała kremacja zmarłych, 
jednak dzięki współczesnym badaniom wiadomo, że 
sam rytuał był bardzo zróżnicowany. Rzadko było to 
ciałopalenie urnowe, jak sądził J. Bryk i powtarzali 
za nim kolejni badacze (Siwkówna 1937; Rogozińska 
1959; Swiesznikow 1967), a częściej kremacja na miej-
scu, w różnego rodzaju konstrukcjach drewnianych, 
spalanych przed wzniesieniem nasypu (Makarowicz 
et al. 2013a; 2013b; 2016; Lysenko et al. 2015). Zabytki 
z badań przedwojennych znajdują się teraz w dwóch 
różnych krajach: przedmioty z badań J. Bryka są 
przechowywane w Polsce, w Muzeum Archeologicz-
nym w Krakowie, natomiast z badań M. Śmiszki i I. 
Siwkównej na Ukrainie, głównie w Muzeum Histo-
rycznym we Lwowie (ryc. 10 i ryc. 11).

Ryc. 8. Pozostałości po eksploracji kurhanu VI, badanego w roku 1937. Fot. P. Makarowicz
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 Interesujące informacje dotyczące pewnych 
szczegółów nieujętych w sprawozdaniach i krótkich 
artykułach badaczy Bukównej zawierają wspomnie-
nia mieszkańców dworu. Wymienione jest np. od-
krycie szczątków szkieletu niedźwiedzia, odkryte-
go w nasypie jednego z kurhanów. Być może ta ob-
serwacja terenowa została następnie zweryfikowana, 
stąd nie ma jej w sprawozdaniach z badań.

Aresztowanie 
 Sowieci, realizując postanowienia Paktu Rib-
bentrop – Mołotow wkroczyli na ziemie wschodnie 
Rzeczypospolite 17 września 1939 r. Wojna przerwa-
ła dziesięć lat spokojnego życia. Aniela i Wojciech 
zostali aresztowani 17 października 1939 r., równo 
miesiąc po wkroczeniu Sowietów w granice Pol-
ski. Pretekstem było posiadanie broni myśliwskiej 
i przechowywanie przez Komornickich dokumen-
tów i papierów wartościowych, zostawionych w de-
pozycie przez dyrektora huty stali w Trzyńcu na Za-
olziu. Dzień później Anielę zwolniono, Wojciecha 
zatrzymano, mimo interwencji Ukraińców u władz 
sowieckich w jego obronie, o czym wiadomo z kil-
ku niezależnych przekazów. Przewieziono go, wraz 

z innymi aresztowanymi ziemianami, do Tłuma-
cza, a następnie ciężarówkami do Stanisławowa (Ni-
kosiewicz 2014). Stamtąd – 13 grudnia 1939 r. – do 
Chersonia, gdzie przebywał do końca marca 1940 r. 
Według relacji współwięźnia i autora listu pana Je-
rzego Lipowskiego do Stefana Komornickiego, pisa-
nego z Cape Town w Afryce Południowej 13.10.1948 
r., Wojciech Komornicki, który wówczas miał 61 lat, 
znosił warunki więzienne bez skargi, podtrzymując 
wielu innych na duchu i łagodząc konflikty (w celu 
przebywało ponad 200 ludzi). Kolejnym miejscem 
pobytu całej grupy ziemian i innych obywateli II RP 
było więzienie w Mikołajewie nad Bohem, gdzie – 
we wrześniu 1940 r. – ślad się urywa. Nie wiadomo 
dokładnie, gdzie i kiedy zginął Wojciech Komornic-
ki…(ryc. 12).
 Nie wszyscy polscy mieszkańcy Bukównej zdo-
łali uciec, część rodzin wywieziono na wschód, 
niewielu – jak wynika z badań Romana Rybchy-
na, miejscowego pisarza, historyka, poety i działa-
cza społecznego – pozostało. W Bukównej powstał 
pierwszy kołchoz na ziemiach zabranych Rzeczypo-
spolitej, funkcjonujący do dziś. Jego muzeum znaj-
dowało się w budynku wspomnianego już kościoła 

Ryc. 9. Dziennik badań na cmentarzysku w Bukównej w 1937 r. prowadzony przez M. Śmiszkę i I. Siwkównę. 
Archiwum Instytutu Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy we Lwowie
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katolickiego, przekształconego następnie w cerkiew 
po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. 
 Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie- 
 -Bykowni znajduje się pomnik poświęcony polskim 
obywatelom z Ukraińskiej Listy Katyńskiej zamor-
dowanym w 1940 r., na której widnieje także nazwi-
sko Wojciech Komornicki. Znajduje się ono także 
w dokumencie „Listy katyńskiej ciąg dalszy. Stra-
ceni na Ukrainie”, pod pozycją 1418. W publikacji 
wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
pt. „Ukraiński Ślad Katynia” jest adnotacja, że zgi-
nął rozstrzelany przez NKWD, bez bliższych infor-
macji o dacie i miejscu egzekucji. Starania rodziny 
nie przyniosły wyjaśnienia tej zagadki. 

 Postać Wojciecha Komornickiego dobrze cha-
rakteryzuje Jan Komornicki, jego bratanek. „Stryj 
mój […] oznaczał się zawsze wielką łagodnością, 
dobrocią, a może i ustępliwością. Wyrobił sobie 
własny, dość specyficzny pogląd na otoczenie, wy-
znając przy tym swoistą filozofię życiową […]. Kie-
rował się zawsze rzetelnością, prawością i liberali-
zmem. Najlepiej czuł się z dala od świata, w swoich 
lasach, po domowemu […] Pozostał w pamięci jako 
niemal doskonały typ szlagona w najlepszym tego 
słowa znaczeniu”. Może określenie szlagon nie jest 
tu najszczęśliwsze. Wojciech Komornicki był raczej 
typem szlachcica, ziemianina dobrze wykształcone-
go, o wybitnej wiedzy dotyczącej rolnictwa, a przy 

Ryc. 11. Część naczyń z badań w 1937 r. przechowywana w Muzeum Historycznym we Lwowie
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tym niezwykłej też skromności, dobroci i zdolności 
do koncyliacji. Bez jego zainteresowań pradziejami 
i kontaktów z archeologami z Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie pewno nie doszłoby do badań 
cmentarzyska kurhanowego w Bukównej. 
 Niezależnie od tego, gdzie spoczywają prochy 
Wojciecha Komornickiego, na pewno jego dusza jest 
w domu Pana. Może czasami, kiedy Bóg nie widzi, 
udaje się do bukowych lasów nad Dniestrem, prze-
chadza się wśród drzew i patrzy z nostalgią na nie-
wysokie pagórki…

Epilog
 Kilkadziesiąt lat po wojnie, w latach 2010-2016, 
w ramach dwóch wspólnych, polsko-ukraińskich 
projektów archeolodzy z Instytutu Prahistorii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, In-
stytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk 
w Kijowie i Narodowego Przykarpackiego Uniwer-
sytetu w Ivano-Frankivsku kontynuowali badania 
rozpoczęte w latach 30. XX wieku. Za pomocą no-
woczesnego sprzętu wykonano cyfrowy model wy-
sokościowy całego cmentarzyska i naziemny ska-
ning laserowy. Okazało się, że między miejscowo-
ściami Bukivna i Miłovaniem, w promieniu 5 km 
znajduje się 150 kurhanów w kilku koncentracjach 
o układzie liniowym i liniowo-grupowym, z cze-
go około 70 bezpośrednio w Bukivnej. Część kop-
ców zbadano metodami nieinwazyjnymi (magneto-
metria), a pięć z nich wykopaliskowo, dokumentu-
jąc niezwykle złożony rytuał pogrzebowy społecz-
ności  „komarowskiej”. Jeden z kurhanów okazał 
się wcześniejszy – reprezentował późnoneolityczną 
kulturę ceramiki sznurowej. Poznano budowę i stra-
tygrafię kopców, architekturę podnasypową, z róż-
nymi obiektami grobowymi o konstrukcji drewnia-
nej i kamiennej, w tym także kenotafów, wieloma 
rytualnymi depozytami naczyń i wyrobów z brązu, 
a nawet złota (Makarowicz et al. 2013; 2013a; 2016; 
Lysenko et al. 2015). Wspomniane badania potwier-
dziły także słuszność obserwacji Wojciecha Komor-
nickiego, odnoszących się do aranżacji kopców.
 A co z dworem, kapliczką, obejściem gospodar-
czym, sadem, ogrodem? Jedynym śladem po dwo-
rze, zinwentaryzowanym podczas rozpoznania to-
pograficznego terenu w 2013 r., był rozległy, podłuż-
ny nasyp ziemny, o wymiarach 30 × 17 m, usytuowa-

ny przy drodze z Miłowania do Bukivnej. Pod nim 
znajdują się relikty budynku mieszkalnego (ryc. 13). 
Po drugiej stronie drogi widnieje niewysoki kolisty 
nasyp, który w pierwszym momencie uznaliśmy za 
kurhan. Po analizie jego morfologii i budowy (czę-
ściowo był odsłonięty od strony pola) okazało się, 
że jest to prawdopodobnie pozostałość po wspo-
mnianej wcześniej piwnicy-lodowni. Sad zupeł-
nie zdziczał, teren jest gęsto porośnięty krzewami. 
Na wschód od dworu, po drugiej stronie drogi po-
lnej, wzdłuż miedzy oddzielającej pola, rosną jesz-
cze olbrzymie, omszałe czereśnie, które mają pewno 
co najmniej 80-90 lat. Nadal rodzą niewielkie, nie-
co już gorzkie owoce. Nieopodal miejsca, w którym 
stał dwór, w pobliżu rozłożystej akacji, stoi pochyla-
jący się coraz bardziej, drewniany krzyż. To niemy 
świadek dramatycznych wydarzeń, które wydarzyły 
się tutaj w czasie ostatniej hekatomby i sowieckiego 
zniewolenia. Ten świat nigdy już nie wróci. Została 
tylko pamięć i kurhany.

Ryc. 12. Jedno z ostatnich zdjęć Wojciecha Komornickiego. 
Archiwum Ewy Komornickiej-Medyńskiej i Marii Keller
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Ryc. 13. Nasyp kryjący ruiny dworu Anieli i Władysława Komornickich i jego plan sytuacyjno-wysokościowy. 
Fot. P. Makarowicz, plan – J. Niebieszczański
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Podziękowania
 Autor serdecznie dziękuje za wszelkie informacje oraz foto-
grafie wykorzystane w tym artykule wnuczkom Wojciecha Ko-
mornickiego, Paniom Ewie Komornickiej-Medyńskiej, Marii 
Keller oraz Teresie Marciniak. W pracy wykorzystano niepubli-
kowane wspomnienia i notatki Jerzego Komornickiego oraz Te-
resy Marciniak. Dziękuję także innym osobom, których infor-
macje miały wpływ na ostateczną wersję tego tekstu – Pani Elż-
biecie Niewolskiej, szefowej „Zeszytów Tłumackich” oraz Pa-
nom Januszowi Marciniakowi i Romanowi Rybchynowi. Spe-
cjalne podziękowania kieruję do Pana Erazma Rozwadow-
skiego. To dzięki wiadomościom ze strony www. rodziny Jor-
dan-Rozwadowskich natrafiłem na potomków śp. Wojciecha 
Komornickiego. Na koniec dziękuję dr. hab. Jackowi Górskie-
mu – dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Krakowie – za 
udostępnienie materiałów archiwalnych oraz prof. Oleksan-
drowi Sytnikowi za wgląd w dokumentację z badań Marcjana 
Śmiszki w Oddziale Archeologii Instytutu im. I. Krypjakeviča 
NAN Ukrainy we Lwowie.

Bibliografia
Bryk J. 

1932a Tymczasowe sprawozdanie z badań w Buków-
nie, pow. tłumacki. Sprawozdania Polskiej Akademii 
Umiejętności 37(5): 21-22.

1932b Tymczasowe sprawozdanie z badań w Bukównie, pow. 
Tłumacki. Maszynopis w Archiwum Muzeum Arche-
ologicznego w Krakowie.

Fastnacht-Stupnicka A.
2016 Ksiądz dr Władysław Komornicki. Wrocławskie Stu-

dia Wschodnie 20: 231-266.
Lysenko, S.D., Shklarevskiy, E.I., Razumov, S.M., Makaro-
wicz, P. 

2015 Kurgannyi mogilnik komarivskoi kulturi bilja s. Bu-
kivna. Archeologija 3: 58-78.

Makarowicz P., Lysenko S., Kočkin I. 
2013a Wyniki badań cmentarzyska kultury komarowskiej 

w Bukivnej nad górnym Dniestrem w 2010 roku. Ma-
teriały Archeologiczne 29: 101-120.

2013b Kurhany z epoki brązu nad górnym Dniestrem – pol-
sko-ukraińskie projekty badawcze. Folia Praehistorica 
Posnaniensia 18: 151-176.

Makarowicz P., Kochkin, I., Niebieszczański, J., Romani-
szyn, J., Cwaliński, M., Staniuk, R., Lepionka, H., Hilde-
brandt-Radke I., Panakhyd, H., Boltryk, Y., Rud, V., Waw-
rusiewicz, A, Tkachuk, T., Skrzyniecki, S., Bahyrycz, C. 

2016 Catalogue of Komarów Culture Barrow Cemeteries in 
the Upper Dniester Drainage Basin (former Stanisła-
wów province) (= Archaeologia Bimaris, Monogra-
phies, vol. 8). Poznań.

Nikosiewicz M. 
2014 Rok 1939 w powiecie tłumackim. Zeszyty Tłumackie 

1(53): 14-18.
Pawłowiczowa M. 

2012 Ksiądz Władysław Komornicki i ksiądz Stanisław 
Frankl. Dwaj profesorowie lwowscy, o których nale-
ży pamiętać. W: K. Heska-Kwaśniewicz, A. Ratuszna, 
E. Żurawska (red.), Niezwykła więź Kresów Wschod-

nich i Zachodnich. Wpływ lwowian na rozwój nauki i 
kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku: 22-33. Kato-
wice.

Rogozińska R. 
1959 Cmentarzysko kultury komarowskiej w Bukównie. 

Materiały Archeologiczne 1: 97-114.
Siwkówna I. 

1937 Tymczasowe wyniki badań terenowych w Bukównej, 
pow. tłumacki. Z Otchłani Wieków 13: 67-70.

Sulimirski T. 
1936 Cmentarzysko kurhanowe w Komarowie koło Ha-

licza i kultura komarowska. Sprawozdania Polskiej 
Akademii Umiejętności 16(9): 273-277.

1939 Kurhany komarowskie. Złoty Szlak 4: 25-33.
1968 Corded Ware and Globular Amphorae North-East of 

the Carpathians. London.
Swiesznikow I.K. 

1967 Kultura komarowska. Archeologia Polski 12(1): 39-107.

Polish nobility in archaeological service of Second 
Republic of Poland. Wojciech Komornicki – 

member of Polish Prehistoric Society 
and excavations of barrow cemetery 
in Bukówna on the Dniester basin

Summary

 Among many representatives of pre-second world war 
polish borderland nobility Wojciech Komornicki played 
a crucial role in development of archaeology of his time. It was 
so not only because of Tadeusz Sulimirski’s personal recom-
mendation, which eventually granted him a revered member-
ship in Polish Prehistorical Society. He undoubtedly earned 
the honor – his contribution to the development of barrow 
archaeology cannot be called into question, even though he 
was not an archaeologist. 
 His rich life expierience mirrors vividly the way of life of 
Polish borderland nobility, who due to the Soviet invasion were 
banished from their land, taken from their closest relatives, de-
voided of wealth and quite often even their very own life. As 
a representative of Galician nobility Wojciech Komornicki 
shared fate of many other people from his social circle – he was 
assasinated during mass extermination of Polish elites, known 
in historiography as Katyń Massacre.
 Wojciech Komornicki was in born on 23 April 1879 in Za-
wadka near Kałusz, former Stanisławów voivodeship in Poland. 
He attended his primary education at home and subsquently 
graduated from High School in Stryj and Agricultural College 
in Freising, Bavaria, Germany. In 1904 he married Aniela Ro-
zwadowska of the Trąby coat of arms. In 1929 they bought an 
estate in Bukówna upon Upper Dniester. During their wander-
ings through the local beech woods Komornicki noticed the 
presence of low knolls, which he correctly identified as ancient 
burials – the barrows. His discovery immediately attracted at-
tention of dr Jan Bryk, who at the time held the position of sen-
ior assistant at the Department of Prehistory of Jan Kazimierz 
University in Lwów. 
 As a result two fieldwork campaigns (1931 and 1937) were 
conducted, during which 13 barrows were discovered and later 
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identified, owing to the subsequent research of Markian Smiško 
and Irena Siwkówna, as Middle Bronze Age burial mounds of the 
Komarów culture. More than 100 ceramic vessels were excavated. 
The other findings included flint and bronze artefacts which were 
eventually lost, an axe and adze made of stone and a clay crucible. 
The principles of barrow people funerary rituals were recorded, 
as well as the rough outline of mounds’ stratigraphy and under-
barrow architecture. Apparenty the manner of burying their dead 
was manifold. Cremation in situ, conducted within timber struc-
tures burnt shortly before the mound erection clearly prevailed, 
nevertheless some other forms of ritual (cremation burials in 
urns or pits), albeit incidental, were also recorded. 

 The war put an end to a ten-year period of peaceful life. Ani-
ela and Wojciech were arrested on 17 October 1939, exactly one 
month after the outbreak of soviet aggression on Poland. Wo-
jciech Komornicki was transported with others to Tłumacz and 
then to Stanisławów. From there – on 13 Decemder 1939 – to 
Cherson, later to Mikołajów upon Boh where – on September 
1940 – his trace is utterly lost. The way he died and place of his 
final rest are therefore unknown. 
 At the Polish War Graveyard at Bykovnia there is a monu-
ment commemorating Polish citizens form the Ukrainian 
Katyń List, executed in 1940. One of recorded names belong to 
Wojciech Komornicki – the former owner of Bukówna.
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Report on the activities of the Poznan Archaeological Museum in 2016

 W 2016 roku przypadała 1050 rocznica Chrztu 
Polski. Pragnąc uczcić jubileusz, Muzeum Arche-
ologiczne w Poznaniu oraz będący jego oddziałem 
Rezerwat Archeologiczny „Genius loci” przygoto-
wały szereg wystaw i wydarzeń mających na celu 
przybliżenie zwiedzającym tego historycznego mo-
mentu w dziejach Polski. Do najważniejszych z nich 
zaliczyć należy ekspozycję „Archeologiczne ta-
jemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa” 
oraz prezentowaną na terenie Rezerwatu wystawę 

„Pokolenie 966 – świt wielkich przemian”. O randze 
tych wydarzeń świadczy najlepiej fakt objęcia ich 
honorowym patronatem przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. 
 Obchodom rocznicowym towarzyszyły liczne 
wykłady popularyzatorskie, imprezy edukacyjne 
oraz publikacje. Nie można w tym miejscu pomi-
nąć przygotowanego specjalnie z tej okazji progra-
mu Nocy Muzeów, corocznie odbywającej się w na-
szym Muzeum.

Działalność wystawiennicza
 Podobnie jak w latach poprzednich, w ramach 
stałej oferty wystawienniczej Muzeum Archeolo-
giczne w Poznaniu prezentowało 7 wystaw: „Pra-
dzieje Wielkopolski”, „Tu Powstała Polska”, Śmierć 
i życie w starożytnym Egipcie”, „Obelisk Ramzesa 
II”, „Archeologia Sudanu”, „Sztuka naskalna Afryki 
Północnej” oraz „Zejście Chrystusa do otchłani”. W 
2016 r. otwarto również szereg wystaw czasowych 
zarówno przygotowanych przez nasze Muzeum, jak 
i powstałych w innych placówkach.

 Rok obchodów 1050-lecia chrztu Polski został 
uczczony wystawą pt. „Archeologiczne tajemnice 
palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”, otwar-
tą 13 kwietnia. Na ekspozycji, której kuratorami byli 
dr Maciej Przybył, mgr Tomasz Kasprowicz oraz 
mgr Patrycja Silska, zaprezentowane zostały najbar-
dziej spektakularne zabytki wczesnośredniowiecz-
nej kultury materialnej i artystycznej, pochodzące 
z badań archeologicznych prowadzonych od koń-
ca lat trzydziestych XX wieku do dnia dzisiejszego 
na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Bada-
nia te objęły swym zasięgiem najważniejsze miej-
sca i budowle związane z początkami chrześcijań-
stwa w Polsce, w tym pozostałości rezydencji ksią-
żęcej z kaplicą pałacową oraz relikty pierwszej kate-
dry poznańskiej odkryte w obrębie dzisiejszej bazy-
liki archikatedralnej. W świetle najnowszych usta-
leń obiekty te należą do najwcześniejszych murowa-
nych budowli świeckich i sakralnych na ziemiach 
polskich, odpowiadających czasom panowania 
Mieszka I. Na wystawie oprócz eksponatów zapre-
zentowano wykonany w skali 1:1 model kaplicy pala-
tium poznańskiego oraz podjęto próbę odtworzenia 
jej wyposażenia. Ekspozycja, zgodnie z intencją za-
wartą w tytule, nie ograniczała się wyłącznie do pro-
blematyki chrztu, ale swą narracją wybiegała poza 
owo niezwykłe wydarzenie, które postrzegać nale-
ży jako symbol zapoczątkowanych wówczas zmian 
w dziejach państwa polskiego. Wystawa jubileuszo-
wa przygotowana przez Muzeum uzyskała dofinan-
sowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „Chrzest 966”. Ekspozycji to-
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warzyszył specjalnie przygotowany katalog, a także 
foldery dla dorosłych i dzieci.
 Kolejnym niezwykle ciekawym wydarzeniem wy-
stawienniczym prezentowanym w murach Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu była otwarta 15 grud-
nia 2016 r. wystawa pt. „234 metry kwadratowe Po-
znania”. Kuratorem ekspozycji przedstawiającej re-
zultaty prac wykopaliskowych prowadzonych na te-
renie Starego Rynku w Poznaniu była mgr Kateriny 
Zisopulu-Bleja. Prace archeologiczne przeprowadzo-
ne przez Muzeum Archeologiczne w 2015 r. związane 
były z pierwszym etapem planowanej rewitalizacji tej 
najbardziej reprezentacyjnej części miasta. Badania, 
poza dużą liczbą unikatowych zabytków, dostarczy-
ły wielu informacji na temat organizacji przestrzen-
nej i dawnej infrastruktury Starego Rynku. Wszystkie 
zaprezentowane na wystawie eksponaty zostały po-
zyskane w trakcie badań, jednak zanim mogły na nią 
trafić musiały zostać poddane niezbędnym pracom 
konserwatorskim. Dawny blask przez wiele miesię-
cy przywracali im pracownicy Muzeum. Eksponowa-
nym na wystawie zabytkom towarzyszyły prezentacje 
multimedialne i film, ukazujący min. efekty trójwy-
miarowej dokumentacji stanowiska wykonanej me-
todą skaningu laserowego.
 Oferta wystawiennicza w omawianym okresie 
obejmowała również ekspozycje powstałe w innych 
placówkach muzealnych. W dniu 12 lutego 2016 
roku została otwarta wystawa pt. „Przemoc i ry-
tuał w neolicie. Grób zbiorowy kultury amfor ku-
listych w Koszycach”, na której pokazano pozosta-
łości kompleksu obrzędowo-sepulkralnego kultury 
amfor kulistych odkrytego w 2011 roku podczas ba-
dań ratowniczych w Koszycach, pow. proszowicki. 
Obok prezentowanych znalezisk zapoznać się rów-
nież można było z wynikami interdyscyplinarnych 
badań. Kolejną ekspozycją przyjezdną była wysta-
wa nosząca tytuł „W poszukiwaniu indiańskiej prze-
szłości”, przedstawiająca projekt badawczy realizo-
wany w Kolorado dotyczący pradawnych zwycza-
jów mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 Mniejsze wystawy powstające w ramach cy-
klu  „Bliskie spotkania z …” obejmowały swoją te-
matyką zarówno obszary archeologiczne, jak i dzie-
dziny pokrewne. W miejscu tym warto wymienić 
wystawy: „Skarb z Siedlikowa”, gdzie zaprezento-
wane zostały monety, a także niemonetarne srebrne 
komponenty ze skarbu w Siedlikowie; „Obsydian – 

czarne złoto Azteków”, na której można było dowie-
dzieć się jakie znaczenie miał tytułowy obsydian dla 
indiańskiej społeczności Mezoameryki; „Broń daw-
nych bohaterów” prezentującą różne rodzaje bro-
ni – począwszy od epoki kamienia, przez epokę brą-
zu, żelaza, aż po średniowiecze oraz „Nubia około 
966 roku” przedstawiająca dokonania mieszkańców 
północno-wschodniej Afryki w momencie, gdy Pol-
ska wstępowała w krąg zachodnioeuropejskiej kul-
tury chrześcijańskiej.
 Sporym zainteresowaniem w omawianym okre-
sie cieszyły się również wystawy czasowe przygoto-
wane przez pracowników Muzeum i prezentowane 
poza jego murami. Należały do nich: „Tell El-Fakh-
ra – poznańscy archeolodzy w Delcie Nilu”, „Broń 
dawnych bohaterów”, „U stóp Olimpu. Życie co-
dzienne w prahistorycznej Macedonii”, „Motyka 
z poroża renifera”, „Szachy w średniowieczu – śre-
dniowiecze w szachach” oraz „Wielkie królestwa 
chrześcijańskie w Nubii”.

Działalność edukacyjna
 Działalność edukacyjna należy do podstawo-
wych zadań statutowych Muzeum Archeologiczne-
go w Poznaniu. Bogata oferta przygotowana na rok 
2016 obejmowała zarówno imprezy cykliczne, jak 
i jednorazowe wydarzenia.
 Najczęściej wybieranymi zajęciami edukacyjny-
mi były lekcje muzealne. Szeroki wachlarz tema-
tyczny lekcji, prowadzonych także w języku angiel-
skim, spotykał się z dużym zainteresowaniem ze 
strony uczniów i nauczycieli szkolnych. Niesłabną-
cą popularnością cieszyły się organizowane dla naj-
młodszych urodziny muzealne oraz „Ferie w Mu-
zeum Archeologicznym”. Ofertę zajęć dla najmłod-
szych uzupełniły: „Letnia akademia malucha”, „Mi-
kołajki w Muzeum”, „Irlandzka jesień – Samhain” 
oraz „Greckie walentynki”.
 Największą i zarazem najliczniej odwiedzaną 
imprezą edukacyjną w 2016 roku była Noc Muzeów. 
Tematycznie została ona związana z wystawą „Ar-
cheologiczne tajemnice palatium i katedry poznań-
skiego Ostrowa”. Obok warsztatów dla dzieci oraz 
wykładów popularnonaukowych dotyczących pro-
blematyki Chrztu Polski, zorganizowano koncerty 
muzyki dawnej w Farze Poznańskiej, w ramach któ-
rego wystąpili Jacek Kowalski oraz Zespół Chorało-
wy „Liquescentes”. 
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 Poza wspomnianymi imprezami Muzeum ofero-
wało zwiedzającym szereg innych wydarzeń, wśród 
których na szczególną uwagę zasługuje zorganizo-
wane w formie weekendu tematycznego spotkanie 
edukacyjne pt. „Świat około 966 roku”. Spotkanie to 
miało na celu ukazanie świata w drugiej połowie X 
wieku, zarówno w jego centrum jak i na rubieżach.
 Trzeci rok z rzędu we współpracy z Fundacją 
Kultury Irlandzkiej zorganizowane zostały „Dni 
Świętego Patryka”. Na spotkaniu tym przybliżona 
została fascynująca historia i kultura zielonej wyspy.
 W omawianym okresie swoją działalność kon-
tynuowały również inicjatywy skierowane do zróż-
nicowanego pod względem wieku kategorii odbior-
ców, takie jak: Stowarzyszenie Egiptologiczne, Klub 
Miłośników Archeologii czy też cykliczny festiwal 
pt. „Poznańskie Dni Fotografii”.
 W 2016 roku pracownicy Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu przygotowali 14 wykładów po-
pularyzatorskich obejmujących swoją tematyką za-
gadnienia naukowe, przedstawione jednak w spo-
sób przystępny dla szerokiego grona odbiorców.
 W dniach 4-5 czerwca 2016 roku odbyła się XII 
edycja „Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Sło-
wiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą” noszą-
ca tytuł „ Święci i bohaterowie”. Impreza zorganizo-
wana została we współpracy ze Starostwem Powia-
towym w Słupcy, Urzędem Gminy w Lądku, Fun-
dacją „Unia Nadwarciańska”, Wyższym Seminarium 
Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, 
Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Stowarzysze-
niem Naukowym Archeologów Polskich Oddział 
w Poznaniu. Tegoroczną edycję poświęcono wy-
bitnym postaciom średniowiecza, świętym i boha-
terom, którzy kształtowali wyobraźnię ludzi epoki, 
stając się dla nich autorytetami oraz wzorem do na-
śladowania.

Działalność naukowo-badawcza
 W 2016 roku działalność naukowo-badawcza 
pracowników muzealnych skoncentrowana była 
przede wszystkim na pracach gabinetowych, czego 
owocem jest szereg publikacji naukowych. 
 W omawianym okresie w Muzeum Archeolo-
gicznym w Poznaniu realizowano następujące pro-
jekty naukowo-badawcze, finansowane ze środków 
krajowych i zagranicznych:

1. „Biały Potok – publikacja materiałów z badań 
Józefa Kostrzewskiego” – projekt finansowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach programu: Dziedzictwo kultu-
rowe, kierownik projektu: prof. Marzena Szmyt.

2. „Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, 
woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicz-
nych” – projekt finansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierownik 
projektu: dr Michał Brzostowicz.

3. „Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, gm. 
Rokietnica, stan. 59. Wyniki Badań Archeolo-
gicznych” – projekt finansowany przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kie-
rownik projektu: mgr Piotr Pawlak.

4. „W przestrzeni palimpsestu. Sztuka naskalna 
w archeologicznych krajobrazach Oazy Dachla” 
finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 
w ramach konkursu Preludium, kierownik pro-
jektu: dr Paweł Polkowski.

5. „Studium wpływu obrządku pogrzebowego na 
krajobraz. Kurhany kultury mogiłowej w Le-
sie Krotoszyn, na pograniczu śląsko-wielkopol-
skim”, finansowany przez Narodowe Centrum 
Nauki w ramach konkursu Preludium, kierow-
nik projektu: mgr M. Stróżyk.

6. „Rozwój wczesnych społeczności neolitycznych 
w Dolnym Egipcie w 5 tysiącleciu p.n.e. oraz ich 
relacje z południowym Lewantem”, finansowa-
ny przez Narodowe Centrum Nauki w ramach 
konkursu Opus 7, kierownik projektu: dr A. Mą-
czyńska.

 Ponadto pracownicy Muzeum uczestniczyli rów-
nież w projektach realizowanych przez inne insty-
tucje. Dr M. Winiarska-Kabacińska wzięła udział 
w dwóch projektach – „Vetera et nova. Opracowywa-
nie archeologicznych materiałów źródłowych nowy-
mi metodami badawczymi” oraz „Megalityczny gro-
bowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pału-
kach. Milczący świadek kultu przodków epoce kamie-
nia”. W projekcie pt. „Podole jako przestrzeń kontak-
tów kulturowych w III – 1 połowie II tys. BC” uczest-
niczyła dr D. Żurkiewicz. Natomiast dr M. Przybył 
wziął udział w projekcie „Dzwonowo – zaginione 
miasto. Interdyscyplinarne badania średniowieczne-
go i nowożytnego kompleksu osadniczego”.
 Muzealne projekty badawcze realizowano rów-
nież w związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu 
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Polski. W ramach projektu „Początki chrześcijań-
stwa na poznańskim Ostrowie”, dofinansowane-
go przez Narodowe Centrum Kultury z progra-
mu  „Chrzest 966”, prowadzono prace przy realizacji 
wystawy „Archeologiczne tajemnice palatium i ka-
tedry poznańskiego Ostrowa” oraz towarzyszących 
jej działań edukacyjnych.
 W 2016 roku pracownicy muzealni brali udział 
w różnych badaniach wykopaliskowych prowa-
dzonych na terenie naszego kraju. W miejscu tym 
należy wymienić udział: mgr Magdaleny Poklew-
skiej-Koziełł w badaniach w Bierzwniku prowadzo-
nych przez Instytut Archeologii UAM, dr Małgorza-
ty Winiarskiej-Kabacińskiej, uczestniczącej w pra-
cach w Krzyżu Wielkopolskim realizowanych przez 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz mgr Ma-
teusza Stróżyka uczestniczącego w badaniach son-
dażowych w Nabyszycach prowadzonych wspólnie 
przez Instytut Archeologii UAM, Uniwersytet Chri-
stiana Albrechta w Kilonii oraz Muzeum Archeolo-
giczne w Poznaniu. Mgr M. Stróżyk wziął również 
udział w badaniach nieinwazyjnych w Smoszewie, 
pow. krotoszyński, prowadzonych w ramach trzy-
letniego projektu „Studium wpływu obrządku po-
grzebowego na krajobraz. Kurhany kultury mogiło-
wej w Lesie Krotoszyn, na pograniczu śląsko-wiel-
kopolskim”.
 Pracownicy Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu swoją wiedzą i doświadczeniem wspierali 
także badania wykopaliskowe prowadzone za gra-
nicą. Dr Marek Chłodnicki uczestniczył w trzech 
misjach archeologicznych. W prowadzonych przez 
niego badaniach na osadzie i cmentarzysku w Tell 
El-Farkha wzięły również udział dr Agnieszka Mą-
czyńska i mgr Małgorzata Żukowska. Ponadto Ma-
rek Chłodnicki uczestniczył w pracach wykopali-
skowych prowadzonych w Sudanie – na cmentarzy-
sku neolitycznym w Basenie Affad oraz na osadzie 
i cmentarzysku z okresu mezolitu i neolitu w Khor 
Shambat. Z kolei dr Andrzej Ćwiek prowadził bada-
nia stanowiska Szejch Abd El-Gurna znajdującego 
się w Tebach Zachodnich w Egipcie. Natomiast dr 
Dobiesława Bagińska uczestniczyła w badaniach na 
stanowiskach Akrai na Sycylii oraz Nea Paphos na 
Cyprze.
 W 2016 roku w Muzeum zorganizowano 9 ze-
brań naukowych, na których swoje referaty wygło-
sili goście z kraju i z zagranicy.

Działalność wydawnicza
 Publikacje książkowe w omawianym okresie obej-
mowały pięć pozycji. Pod redakcją prof. Marzeny 
Szmyt ukazał się „Biały Potok. Materiały z badań Jó-
zefa Kostrzewskiego na Podolu”. Dr Paweł Polkowski 
opublikował książkę pt.  „Krajobraz i sztuka naskalna. 
W palimpseście egipskiej Oazy Dachla”. W serii „Bi-
bliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses” ukaza-
ła się praca pod redakcją dr M. Brzostowicza „Gro-
dzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wiel-
kopolskie. Wyniki badań archeologicznych”. Opra-
cowanie wyników badań na wielokulturowym sta-
nowisku w Napachaniu pod redakcją mgr. Andrze-
ja Krzyszowskiego i mgr. Piotra Pawlaka opublikowa-
no w książce pt. „Osadnictwo wielokulturowe w Na-
pachaniu, stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznański, 
woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych”. 
Efektem pracy zbiorowej M. Brzostowicza, M. Przy-
była i J. Wrzesińskiego jest publikacja wykładów po-
pularnonaukowych wygłoszonych podczas XII Ogól-
nopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cyster-
skiej w Lądzie nad Wartą pod tytułem „Święci i boha-
terowie”.
 W 2016 roku pracownicy Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu opublikowali łącznie 48 nowych po-
zycji wydawniczych. Ukazał się kolejny numer „Fontes 
Archaeologici Posnanienses” vol. 51. Zawierał on mię-
dzy innymi materiały z konferencji naukowej pt.  „Pol-
ska XII i XIII wieku w świetle badań archeologicznych”, 
zorganizowanej w Muzeum w 2012 roku.
 W omawianym okresie ukazały się również licz-
ne materiały wydawnicze promujące wystawy oraz 
działalność edukacyjną Muzeum, w tym: „Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu”; „Edukacja Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu” „Kalendarium”; 

„Przemoc i rytuał”; „Świat około 966”; „Archeolo-
giczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego 
Ostrowa”; „Jak Mieszko Polskę zmienił?”; „234 me-
try kwadratowe Poznania”.
 Pełną listę publikacji pracowników Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu oraz inne wydawnictwa 
zestawiono w Aneksie.

Działalność w zakresie ochrony zabytków 
archeologicznych
 W ramach swej działalności Dział Ochrony Za-
bytków Archeologicznych w 2016 roku przeprowa-
dził inspekcje prac archeologicznych i interwencje 
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konserwatorskie przy inwestycjach na terenie Pozna-
nia przy ulicach: Jana Pawła II, Stary Rynek, Spławie, 
Towarowa, Plac Kolegiacki, Strzelecka, Grochowska, 
Małe Garbary, Sikorskiego. Opracowano opinie kon-
serwatorskie o 654 projektach inwestycyjnych nade-
słanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
biura projektów, wydziały architektury i budownic-
twa oraz inwestorów. Od osób planujących w 2016 
roku badania wykopaliskowe w m. Poznań zebra-
no 80 wniosków o pozwolenie na ich prowadzenie, 
zaopiniowano je i przygotowano do wydania przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Zbiory i dokumentacja
 Dzięki współpracy z Miejskim, Powiatowym 
i Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków przejęto w depozyt, a następnie na własność 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, zabytki po-
chodzące z badań wykopaliskowych przeprowadzo-
nych przez pracowników Muzeum, a także z innych 
instytucji oraz z darów od osób prywatnych. Z tere-
nu miasta Poznania pozyskano materiał z badań wy-
kopaliskowych przeprowadzonych w 2015 roku na 
Starym Rynku. Z powiatu poznańskiego przyjęto 
materiały z badań wykopaliskowych prowadzonych 
w Buku, Jerzykowie oraz Bolechowie. Z terenu wo-
jewództwa wielkopolskiego wystąpiono o zgody na 
przejęcie zabytków ze stanowisk: Przyłęk stan. 16, 
Międzychód, Zaniemyśl, Widziszewo stan. 17, Nie-
słabin, Łęki Wielkie stan. 4 i Oborniki Wielkopolskie.
 W omawianym okresie do Księgi Ruchu Muze-
aliów wpisano 916 numerów dla zabytków wypo-
życzonych poza Muzeum, jak i zabytków pożyczo-
nych do Muzeum. Prowadzono dalej elektroniczną 
inwentaryzację protokołów zdawczo-odbiorczych 
i umów za lata 1991-2010. Kontynuowano uzupeł-
nianie danych w księgach inwentarzowych i katalo-
gu naukowym, w tym w wyniku realizacji postula-
tów po spisach z natury przeprowadzonych w maga-
zynach Kultury Pomorskiej i Magazynie Wczesnej 
Epoki Brązu (DGIM).
 W 2016 roku do Księgi Inwentarzowej Muzealiów 
wpisano 22 numery inwentarza, o 3 numery inwen-
tarza wzbogaciła się Księga Wpływów Muzealiów. 
W dalszym ciągu prowadzona była inwentaryzacja 
zbiorów w księgach Regionalnej Składnicy Materia-
łów Archeologicznych. Dodatkowo sporządzony zo-
stał raport dotyczący materiałów z 55 stanowisk znaj-

dujących się w Regionalnej Składnicy Materiałów Ar-
cheologicznych.
 W pracowni dokumentacji graficznej zajmowa-
no się przygotowaniem rysunków zabytków i spo-
rządzaniem tablic do publikacji, projektowaniem 
zaproszeń, plakatów oraz folderów dla nowo otwie-
ranych wystaw. Na wystawę „234 metry kwadrato-
we Poznania” przygotowano interaktywną prezen-
tację na tablety pt. „Znalezione pod brukiem”, po-
kazującą zabytki znalezione w trakcie badań na Sta-
rym Rynku w Poznaniu. Ponadto przygotowane zo-
stało opracowanie graficzne dla publikacji z badań 
archeologicznych przeprowadzonych w Białym Po-
toku, Spławiu i Napachaniu.
 W pracowni fotograficznej wykonano około 
1500 zdjęć dokumentujących odbywające się w mi-
nionym roku wystawy, wydarzenia kulturalne oraz 
imprezy edukacyjne. Kontynuowano sporządzanie 
dokumentacji fotograficznej na potrzeby programu 
muzarp oraz uzupełnienia kart katalogowych.
 W pracowni konserwatorskiej prowadzono 
kompleksowe prace konserwatorskie przy zabyt-
kach metalowych, skórzanych i drewnianych po-
chodzących przede wszystkim z badań na Sta-
rym Rynku w Poznaniu. Dokonano konserwa-
cji 86 sztuk zabytków żelaznych oraz dalszych 315 
sztuk ze stopów miedzi, ołowiu, srebra, cyny oraz 
metali niezidentyfikowanych (w większości po-
niżej 1 dm2 powierzchni). Przeprowadzono pra-
ce konserwatorskie i dokumentacyjne przy zabyt-
kach skórzanych obejmujące 173 zespoły fragmen-
tów (ok. 2100 szt.), w tym rekonstrukcję 2 butów 
wykonaną przez zewnętrzną specjalistyczną firmę 
konserwatorską oraz liofilizację ok. 10% zabytków 
w ramach współpracy z Muzeum Archeologicz-
nym w Gdańsku. Zinwentaryzowane zabytki skó-
rzane przygotowano do długoterminowego prze-
chowywania i opracowania. Jednocześnie wyselek-
cjonowano 16 zespołów jako materiał do pełnej re-
konstrukcji obuwia średniowiecznego.

Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”
 Pracownicy Rezerwatu Archeologicznego „Ge-
nius loci” bardzo aktywnie włączyli się w obcho-
dy jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Przez cały 
2016 rok przeprowadzono szereg działań popula-
ryzatorskich mających na celu przybliżenie szero-
kiemu gronu odbiorców nowych ustaleń badaw-
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czych dotyczących początków państwa i chrześci-
jaństwa w Polsce. W ramach projektu „Pokolenie 
966 – świt wielkich przemian”, dofinansowane-
go przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego z programu „Chrzest 966” Narodowe-
go Centrum Kultury, przygotowano dla zwiedza-
jących nową wystawę stałą, a także skierowaną do 
uczniów szkół wystawę mobilną oraz konferencję 
dla nauczycieli. 16 kwietnia 2016 r. nastąpiło otwar-
cie nowej wystawy stałej, noszącej tytuł „Pokole-
nie 966”, poświęconej  ludności zamieszkującej 
Ostrów Tumski w okresie kształtowania się pań-
stwa i początkach chrześcijaństwa w Polsce. Eks-
pozycja umożliwia poznanie wyglądu i kondy-
cji zdrowotnej dawnych mieszkańców wyspy oraz 
różnych aspektów ich życia codziennego.
 Obok nowej wystawy stałej w 2016 roku zapre-
zentowano pięć ekspozycji czasowych nawiązują-
cych tematycznie do obchodzonego jubileuszu: 
1. „Navis 966” – ekspozycja wprowadzająca sym-

bolicznie w uroczystości 1050-lecia Chrztu Pol-
ski, prezentująca dębową łódź wykonaną z drew-
na pochodzącego z konstrukcji obronnych z X 
wieku;

2. „Tempora Christiana” – wystawa mobilna w ra-
mach projektu „Pokolenie 966 – świt wielkich 
przemian” realizowanego w programie „Chrzest 
966” koordynowanym przez NCK, przedstawia-
jąca obecny stan wiedzy na temat historii począt-
ków państwa i chrześcijaństwa w Polsce na tle 
ówczesnej Europy; 

3. „Świat około 966” – wystawa ukazująca poszcze-
gólne kraje i kontynenty, ich dziedzictwo duchowe 
i kulturowe w okresie, w którym Polska przyjmo-
wała chrzest i wchodziła w krąg kultury łacińskiej;

4. „W poszukiwaniu początków Poznania” – eks-
pozycja plenerowa zaprezentowana w przestrze-
ni Ostrowa Tumskiego, przedstawiająca historię 
badań archeologicznych na wyspie, poświęcona 
najważniejszym odkryciom i badaczom;

5. „966” – ekspozycja prac artystów dotycząca re-
fleksji nad jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski.

 W październiku 2016 r. w Rezerwacie „Genius 
loci” zainaugurowano cykl spotkań zatytułowanych 

„Archeologia myśli”. W jego ramach przygotowano 
serię prelekcji pt. „Spacery z Arystotelesem” wpisu-
jących się w obchody ogłoszonego przez UNESCO 
Roku Arystotelesa w 2400. rocznicę jego urodzin.

 Na terenie rezerwatu odbyło się również szereg 
innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-po-
pularyzatorskim. Były to min.: Ferie w Rezerwacie 

„Genius Loci”; Weekend z Legendami; Poznań za ½ 
ceny; Europejskie Dni Dziedzictwa; Noc Muzeów; 
Poznański Tydzień Rodzinny; Dni Twierdzy Po-
znań; Senioralia.
 W 2016 roku pracownicy Rezerwatu uczestni-
czyli w 4 konferencjach, 10 projektach badawczych, 
brali udział w badaniach wykopaliskowych, opra-
cowywali zabytki archeologiczne, a także kontynu-
owali studia badawcze.
 W ramach działalność wydawniczej przygoto-
wano folder do wystawy stałej „Pokolenie 966” oraz 
kontynuowano prace nad publikacją „The Cultural 
Role of Chess in Medieval and Modern Times”.

Działalność administracyjno-gospodarcza i in-
westycyjna
 W 2016 roku Muzeum Archeologicznie zatrud-
niało 83 osoby. W omawianym okresie pracownicy 
Muzeum brali udział w wielu szkoleniach mających 
na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. 
Szczególną aktywnością w tej dziedzinie wykaza-
li się pracownicy Działu Kadr i Księgowości oraz 
Działu Wystaw i Edukacji. 
 Z dniem 1 sierpnia 2016 roku wprowadzono 
nowy regulamin organizacyjny Muzeum Arche-
ologicznego w Poznaniu. Celem nowego regulami-
nu jest bardziej efektywna organizacja pracy w Mu-
zeum. Zmiany dotyczyły m.in. zmiany nazewnic-
twa niektórych działów Muzeum. Powstał również 
nowy Dział Komunikacji i Promocji, dla którego 
powołano kierownika.

Aneks
Publikacje pracowników Muzeum 

Archeologicznego w Poznaniu 
w 2016 roku

Bagińska Dobiesława
1. Kingdoms of Nobadia and Makuria/Królestwa, 

Nobadii i Makurii. W: Archeologia Sudanu/Ar-
chaeology of the Sudan. Katalog wystawy. Red. 
M. Chłodnicki, Poznań 2016, s. 249-278.
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2. Amphorae and their contents. Goods imported 
to Nubia between the 2nd Century BC and 12th 

century AD. W: Gdańsk Archaeological Museum 
African Reports, vol. 8, Gdańsk 2016, s. 29-59.

Bartkowiak Zbigniew
2015 (uzupełnienia)
1. Katalog zabytków (nr 77). W: Archeologiczne ta-

jemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa. 
Katalog wystawy, Poznań 2015, s. 190-191.

Brzostowicz Michał
2015 (uzupełnienia)
1. Wielkopolska XII i XIII wieku w świetle badań 

archeologicznych. Fontes Archaeologici Posna-
nienses, t. 51, Poznań 2015, s. 55-71.

2016
1. Września. Archeologia miasta. W: Archeolo-

gia miast wielkopolskich. Red. H. Machajewski, 
J. Wrzesiński, Poznań 2016, s. 35-55. 

2. Święci i bohaterowie. Wykłady popularnonauko-
we zorganizowane podczas XII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lą-
dzie nad Wartą w dniach 4-5 czerwca 2016 roku. 
Red. M. Brzostowicz, M. Przybył, J. Wrzesiński. 
(zbiór wykładów wydany przez Muzeum Arche-
ologiczne w Poznaniu i Starostwo Powiatowe w 
Słupcy).

3. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. 
wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych. 
Red. M. Brzostowicz. Tom 17 serii Bibliothe-
ca Fontes Archaeologici Posnanienses, Poznań 
2016.

Chłodnicki Marek
2015 (uzupełnienia)
1. Chłodnicki M., Ciałowicz K.M., Tell el-Farkha, 

Excavations 2012-2013, Polish Archaeology in Me-
diterranean 24/1 (2015), Warszawa 2016, s. 173-197.

2016
1. From the storage pit to the silo. Storage devices 

from Predynastic to Early Dynastic Times. A 
view from Tell el-Farkha, W: Egypt at its Origins 
5, Red. B. Midant-Reynes, Y. Tristant, Leuven 
2016 s. 49-62.

Ćwiek Andrzej 
2015 (uzupełnienia)
1. Ha in Sheta. Polish Archaeology in Mediterrane-

an, vol.24/2, Warsaw 2015, pp. 83-92.
2. The solar altar in the Temple of Hatshepsut at 

Deir el-Bahari: Architecture and ideology, Polish 
Archaeology in Mediterranean, vol. 24/1, Warsaw 
2015, s. 693-700.

3. P. Chudzik, A. Ćwiek, Faience objects from the 
tomb MMA 1152 at Sheikh Abd el-Gurna, Polish 
Archaeology in Mediterranean, vol. 24/1, Warsaw 
2015, s. 701-707.

2016
1. Hieroglify egipskie. Mowa bogów, Poznań 2016.

Gałęzowska Alicja 
2015 (uzupełnienia)
1. Monety rzymskie w zbiorach Muzeum Arche-

ologicznego w Poznaniu. Fontes Archaeologici 
Posnanienses 52. Poznań 2015, s. 207-253. 

Kalisz-Zielińska Marta
2015 (uzupełnienia)
1. Pomieszanie z poplątaniem, czyli archeologia 

społeczeństw wielokulturowych. W: „Powtórka 
przed...” IX Spotkania z historią dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Informator Instytutu Histo-
rii UAM, Poznań 2015, s. 101-102. 

2016
1. Józef Kostrzewski jako prekursor edukacji muze-

alnej w Polsce po II wojnie światowej. W: Nie zga-
śnie pamięć o Waszej pracy. Założyciele Uniwersy-
tetu Poznańskiego, Red. M. Andrzejak i M. Szku-
dlarska, Poznań 2016, s. 77-105.

2. Tradycja i nowoczesność. muzea historyczne 
wobec wyzwać współczesnej edukacji historycz-
nej. W: XI Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, To-
ruń 2016, s. 153-160.

3. "Z mego życia" - wspomnienia profesora Józefa Ko-
strzewskiego jako źródło do dziejów wielkopolskich 
muzeów historycznych po 1945 roku. W: Badania 
jakościowe w regionalistyce, Poznań 2016, s. 45-55.

4. Józef Kostrzewski jako prekursor edukacji muze-
alnej w Polsce po II wojnie światowej. W: "Nie 
zgaśnie pamięć o Waszej pracy". Założyciele Uni-
wersytetu Poznańskiego, Poznań 2016, s. 105-115.
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Krzyszowski Andrzej
2015 (uzupełnienia)
1. 1. Ł. Kowalski, A. Krzyszowski, K. Adamczak, 

A. Garbacz-Klempka, Wyniki badań archeome-
talurgicznych tzw. siekiery z dawnej miejscowo-
ści Antoniny, w powiecie chodzieskim. Fontes 
Archaeologici Posnanienses, t. 52. Poznań 2015, s. 
175-204.

2016
1. Naczynia ceramiczne i wiaderka klepkowe z wcze-

snopiastowskiego cmentarzyska w Sowinkach k/
Poznania. Acta Archaeologica Lodziensia, t. 60 
Łódź 2016, s. 1-22.

2. Flint artifacts. W: Bruszczewo IV. Natural resour-
ces and economic activities of the Bronze Age pe-
ople. Red. J. Czebreszuk, J. Muller, M. Jaeger, J. 
Kneisel , Bonn-Poznań 2016, s. 249-283.

Mączyńska Agnieszka 
1. Pottery as a Source for Studying Cultural Chan-

ges. The Problem of Lower Egyptian-Naqadian 
Transition. W: Vienna 2 – Ancient Egyptian Ce-
ramics in the 21st Century. Eds. B. Bader, C. M. 
Knoblauch, E.C. Köhler, Orientalia Lovaniensia 
Analecta, 245, Leuven 2016, s. 387-401.

2. On the transition between the Neolithic and 
Chalcolithic in Lower Egypt and the Origins of 
the Lower Egyptian Culture. A pottery study. W: 
Desert and the Nile. Late Prehistory of the Nile 
Basin and the Sahara. Red. J. Kabaciński, M. Wi-
niarska-Kabacińska, M. Chłodnicki, M. Kobu-
siewicz, Studies in African Archaeology, vol. 15, 
Poznań 2016.

Pawlak Piotr 
1. Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, stan. 

59, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielko-
polskie. Wyniki badań archeologicznych. Red. A. 
Krzyszowski, P. Pawlak. Tom 18 serii Bibliotheca 
Fontes Archaeologici Posnanienses. Poznań 2016.

Polkowski Paweł
2015 (uzupełnienia)
1. E. Kuciewicz, M. Kobusiewicz, P. Polkowski, Da-

khleh Oasis Project, Petroglyph Unit: Seasons 
2012 and 2013. Polish Archaeology in Mediterra-
nean, vol. 24/1, Warszawa 2015, s. 275-296.

2016
1. Krajobraz i sztuka naskalna. W palimpseście egip-

skiej Oazy Dachla. Tom 16 serii Bibliotheca Fon-
tes Archaeologici Posnanienses. Poznań 2016.

2. Rock Art. W: Archeologia Sudanu/Archaeology of 
the Sudan. Katalog wystawy, Red. M. Chłodnicki, 
Poznań 2016, s. 279-302.

Przybył Maciej
2015 (uzupełnienia)
1. Archeologiczne tajemnice palatium i katedry po-

znańskiego Ostrowa. W: Archeologiczne tajemni-
ce palatium i katedry poznańskiego Ostrowa (ka-
talog wystawy), Poznań 2015, s. 85-93.

2. Katalog zabytków (nr 60-76, 78-98). W: Arche-
ologiczne tajemnice palatium i katedry poznań-
skiego Ostrowa (katalog wystawy), Poznań 2015, s. 
164-188; s. 192-206.

3. Łekno na tle rozwoju osadnictwa i sieci grodo-
wo-terytorialnej wczesnośredniowiecznej Wiel-
kopolski. W: Wągrowieckie Studia Muzealne, t. 
III, Wągrowiec 2015, s. 19-42.

Stróżyk Mateusz
2015 (uzupełnienia)
1. Ł. Pospieszny, M. Cwaliński, J. Czebreszuk, M. 

Jaeger, J. Niebieszczański, M. Stróżyk, Uncove-
ring a Bronze Age landscape. A case study from 
Krotoszyn Forest (Poland). Archaeologia Polona 
t. 53, Warszawa 2015, s. 125-128.

2. Na nowo odkryty... Badania wykopaliskowe kur-
hanu 18 z cmentarzyska w Smoszewie, gm. Kro-
toszyn. Fontes Archaeologici Posnanienses, Po-
znań 2015, t. 51, s. 267-277.

3. Kośko A., Szmyt M. Charakterystyka dysper-
sji źródeł ruchomych. W: Opatowice – Wzgórze 
Prokopiaka. t. 5, s. 35-82.

2016
1. J. Niebieszczański, M. Cwaliński, M. Stróżyk, M. 

Tsioumas, Description of mapping methods. W: 
The Anthemous Valley Archaeological Project. A 
Preliminary Report.  Red. S. Andreou, J. Czebre-
szuk, M. Pappa, Poznań 2016, s. 41-50.

2. S. Andreou, J. Czebreszuk, M. Pappa, J. Niebiesz-
czański, M. Jaeger, G. Papadias, M. Stróżyk, M. 
Tsioumas, M. Kufel, The Anthemous Valley Ar-
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chaeological Project. Description of Sites. W: The 
Anthemous Valley Archaeological Project. A Preli-
minary Report, Red. S. Andreou, J. Czebreszuk, 
M. Pappa, Poznań 2016, s. 61-176.

3. Tumulus Culture barrows in Krotoszyn Forest land-
scape, the Silesia-Grater Poland borderland. The be-
ginnings of New Project. W: Landscape Archaeology 
Conference 2014,  Amsterdam 2016, s. 1-12.

Szmyt Marzena 
2015 (uzupełnienia)
1. Przedmowa. W: 966 – Pamięć w dębie zachowa-

na. Poznań 2015, s. 4-5.

2016
1. Biały Potok. Materiały z badań Józefa Kostrzew-

skiego na Podolu. Red. M. Szmyt. Tom 19 serii 
Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses. 
Poznań 2016.

2. J. Bednarczyk, A. Kośko, B. Stolpiak, M. Szmyt, 
Profesor Aleksandra Cofta-Broniewska – badacz-
ka najdawniejszej przeszłości Kujaw (1926-2013). 
Szkic do portretu. W: Nasi Mistrzowie. Red. M. 
Rybicka, M. Rzucek, Rzeszów 2016, s. 203-216. 

3. J. Cieszewska-Braniecki, M. Szmyt, Historia i re-
zultaty badań Józefa Kostrzewskiego w Białym 
Potoku / The History and Results of Józef Ko-
strzewski’s Investigations in Biały Potok w Bia-
ły Potok. W: Materiały z badań Józefa Kostrzew-
skiego na Podolu / Materials from Józef Kostrzew-
ski’s Podolia excavations (= Bibliotheca Fontes 
Archaeologici Posnanienses 20). Red. M. Szmyt, 
Poznań 2016, s. 11-32. 

4. J. Cieszewska-Braniecki, M. Szmyt, Plastyka figu-
ralna i ceramika specjalna / Figurine Art Forms 
and Special Vessels w Biały Potok. W: Materiały 
z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu / Mate-
rials from Józef Kostrzewski’s Podolia excavations 
(= Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanien-
ses 20). Red. M. Szmyt, Poznań 2016, s. 227-250. 

5. T. Goslar, M. Szmyt, Chronologia absolutna. W: 
Osadnictwo społeczności neolitycznych na stano-
wisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie. 
Red. M. Szmyt, Poznań 2016, s. 371-384.

6. T. Goslar, M. Szmyt, Chronologia absolutna osa-
dy i grobów z Białego Potoku / Absolute Chro-
nology of Settlement and Graves from Biały Po-
tok w Biały Potok. W: Materiały z badań Józefa 

Kostrzewskiego na Podolu / Materials from Józef 
Kostrzewski’s Podolia excavations (= Bibliotheca 
Fontes Archaeologici Posnanienses 20]) Red. M. 
Szmyt, Poznań 2016, s. 495-507.

7. P. Makarowicz, M. Szmyt, Biały Potok Cemetery 
Revisited. Annales Universitatis Apulensis. Serie 
Historica, vol. 20 (II), Alba Julia 2016, s. 233-261.

8. Distant East Destinations of Globular Ampho-
ra Culture People: Creation and re-Creation of 
Identity in Peripheral Landscapes. W: Transitio-
nal Landscapes? The 3rd Millennium BC in Europe 
(= Human Development in Landscapes 9, Uni-
versitätsforschungen zur Prähistorischen Ar-
chäologie 292). Red. M. Szmyt, M. Furholt, R. 
Großmann, Bonn 2016, s. 21-34.

9. Grób z III tys. przed Chr. / Grave from the 3rd mill. 
BC w Biały Potok. W: Materiały z badań Józefa 
Kostrzewskiego na Podolu / Materials from Józef 
Kostrzewski’s Podolia excavations (= Bibliotheca 
Fontes Archaeologici Posnanienses 20). Red. M. 
Szmyt, Poznań 2016, s. 445-454. 

10. Osadnictwo ludności kultury amfor kulistych. W: 
Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowi-
sku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie. Red. 
M. Szmyt, Poznań 2016, s. 157-262. 

11. Osadnictwo pradziejowe w Białym Potoku w 
świetle wyników badań Józefa Kostrzewskiego / 
Prehistoric Settlement in Biały Potok in the Li-
ght of Józef Kostrzewski’s Investigations w Bia-
ły Potok. W: Materiały z badań Józefa Kostrzew-
skiego na Podolu / Materials from Józef Kostrzew-
ski’s Podolia excavations (= Bibliotheca Fontes 
Archaeologici Posnanienses 20). Red. M. Szmyt, 
Poznań 2016, s. 509-512.

12. Podsumowanie. Osadnictwo społeczności neoli-
tycznych na stanowisku Janowice 2. W: Osadnic-
two społeczności neolitycznych na stanowisku 2 
w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie. Red. M. 
Szmyt, Poznań 2016, s. 385-387.

13. M. Zieliński, M. Szmyt, Eksploatacja surowców 
skalnych / Exploitation of Rock Materials w Bia-
ły Potok. W: Materiały z badań Józefa Kostrzew-
skiego na Podolu / Materials from Józef Kostrzew-
ski’s Podolia excavations (= Bibliotheca Fontes 
Archaeologici Posnanienses 20). Red. M. Szmyt, 
Poznań 2016, s. 253-364.
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Winiarska-Kabacińska Małgorzata
1. Contribution to the functional identification 

of flint tools used during the Old Kingdom of 
Egypt. A case study of Kom el Hisn and Ain el 
Gazzareen. W: M. Kobusiewicz, The production, 
use and importance of flint tools in the Archaic pe-
riod and the Old Kingdom of Egypt, Archaeopress 
Egyptology 12, Oxford 2016, s. 147-168.

3. Analiza funkcjonalna zespołów krzemiennych 
z regionu Wojnowa. W: Region Wojnowa. Arka-
dia łowców i zbieraczy, Red. M. Kobusiewicz, Po-
znań 2016, s. 483-513.

4. Analiza funkcjonalna materiałów krzemiennych 
kultury ceramiki wstęgowej rytej. W: W. Siciński, 
D. K. Płaza, P. Papiernik Ratownicze badania ar-
cheologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. 
Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa auto-
strady A-1). Via Archaeologica Lodziensis, t. VI, 
Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Pro-
fesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Arche-
ologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź 2016, s. 
201-215.
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Wojciech Śmigielski
(1934-2017)

 Wojciech Śmigielski urodził w 1934 roku w Borzykowie w powiecie wrzesińskim, gdzie ojciec jego Anto-
ni Śmigielski administrował majątkami ziemskimi. Jako polski oficer zginął w Katyniu.
 Świadectwo maturalne Wojciech Śmigielski otrzymał w 1951 roku w gimnazjum w Szamotułach. W la-
tach 1951-1955 studiował archeologię na kierunku historia kultury materialnej na Uniwersytecie Poznań-
skim pod kierunkiem profesora Witolda Hensla. Po ukończeniu studiów w latach 1955 -1969 był zatrudnio-
ny w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Przeszedł tam wszystkie szczeble kariery zawodowej od asy-
stenta do kuratora. Kierował Działem Dokumentacji Muzeum. Specjalizował się w zagadnieniach osadnic-
twa kultury łużyckiej w zachodniej Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Był też organizatorem dużego pro-
gramu archeologicznych badań powierzchniowych prowadzonych na Ziemi Lubuskiej w latach 1956-1958. 
W latach od 1969 do przejścia na emeryturę w 1999 roku Wojciech Śmigielski pracował w Zakładzie Arche-
ologii Wielkopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Poznaniu, po zmianie nazwy Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN, najpierw jako asystent naukowo techniczny, starszy inspektor techniczny, a od 
1976 roku na stanowisku naukowym archeologa. 
 Wojciech Śmigielski był bardzo aktywnym badaczem terenowym. Do ważniejszych prac zaliczyć nale-
ży badania wykopaliskowe na cmentarzyskach kultury łużyckiej w Cerekwicy koło Poznania, w Karcu, pow. 



Gostyń, w Lipiu, pow. Kępno, w Międzyrzeczu Wielkopolskim, w Porębie, pow. Skwierzyna, w Górzycy pow. 
Słubice, w Poznaniu – Antoninku, w Terespotockim, pow. Nowy Tomyśl i w Wągrowcu. Badał też cmen-
tarzyska kultury pomorskiej w Parzęczewie, pow. Kępno i w Rabinie, pow. Kościan, a także cmentarzysko 
z okresu wpływów rzymskich w Podrzeczu, pow. Gostyń i wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe 
w Młodzikowie w powiecie średzkim. Prócz tego prowadził też badania weryfikacyjne grodzisk kultury łu-
życkiej w Wielkopolsce w Dakowach Mokrych, pow. Nowy Tomyśl, w Przemęcie, pow. Wolsztyn, w Tarno-
wej, pow. Września, w Cichowie, pow. Kościan i w Grodzisku, pow. Pleszew. Wyniki tych badań znalazły swe 
odbicie w licznych publikacjach zamieszanych głównie w roczniku muzealnym „Fontes Archaeologici Po-
snanienses”.
 Wojciech Śmigielski był też długoletnim redaktorem kwartalnika „Z Otchłani Wieków”, rocznika muzealne-
go „Fontes Archaeologici Posnanienses”, muzealnej serii wydawniczej „Studies in African Archaeology” oraz se-
rii wydawniczej „Polish Archeological Abstracts” wydawanej przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. 
 Poważną część działalności Wojciecha Śmigielskiego stanowiło zaangażowanie w badaniach sondażo-
wo-ekshumacyjnych masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez Rosjan w Katyniu, prowa-
dzonych w latach 1994-1995 z ramienia Rady Pamięci Walk i Męczeństwa. O pracach w tym zakresie opubli-
kował liczne artykuły, a także wydał książkę o zamordowanych tam Wielkopolanach. Brał też czynny udział 
w działalności Rodziny Katyńskiej, a także w różnych konferencjach i spotkaniach związanych ze zbrodnią 
katyńską. Za tę działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i orderem Polonia Restituta. 
 Działalność Wojciecha Śmigielskiego we wszystkich jej aspektach była wielce pożyteczna. Jego liczne ba-
dania terenowe i publikacje stanowią poważny wkład w znajomość naszej prahistorii. Działalność związa-
na ze zbrodnią katyńską przyczyni się wielce do utrwalenia pamięci o niej. Stanowi też ostrzeżenie dla przy-
szłych pokoleń.
 Wojciech Śmigielski był człowiekiem skromnym, pogodnym, życzliwym ludziom i chętnym do pomocy. 
Przez wiele lat był z nami i wydawało się że zawsze będzie. Niestety, tak się nie stało. Będzie nam go brakować.

                        Michał Kobusiewicz
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