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Od Redakcji 

 W 51. tomie Fontes Archaeologici Posnanienses, który oddajemy do rąk Czytelników, wiele miejsca 
poświęcamy problematyce przemian kulturowych i osadniczych, jakie dokonały się na ziemiach polskich 
w XII i XIII wieku. Temat ten, często podejmowany przez historyków, nie cieszył się dotychczas więk-
szym zainteresowaniem przedstawicieli naszej nauki. I chyba niezasłużenie, bowiem, jak pokazują za-
mieszczone tu artykuły, dysponujemy bogatym materiałem źródłowym pozwalającym rozszerzyć wiedzę 
o tej ważnej dla naszych dziejów epoce. Zasługą ich autorów, którzy wcześniej spotkali się na konferencji 
pt. „Przemiany XII i XIII wieku w Polsce w świetle badań archeologicznych”, zorganizowanej w dniach 
25-26 kwietnia 2012 roku przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu we współpracy z Instytutem Ar-
cheologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wydziałem Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich i Komisją Archeologiczną Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jest to, że nie tylko odkryli wartość źródeł archeologicznych do badań nad 
tym okresem, ale też podjęli udaną próbę naświetlenia rozmaitych aspektów dokonujących się wówczas 
przemian, i to zarówno w odniesieniu do całej Polski, jak i jej poszczególnych regionów. W ten sposób 
zyskaliśmy pierwsze, niemal syntetyczne ujęcie problematyki XII i XIII wieku, widzianej przez pryzmat 
archeologii. Oczywiście, nie wyczerpuje ono poruszonego tematu, nie rozstrzyga wielu zagadnień, a także 
nie odpowiada na szereg pytań. Mamy jednak nadzieję, że wysiłek autorów zostanie doceniony i zainspi-
ruje do dalszych badań nad tym niezwykle ważnym okresem.
 W dziale Materiały przedstawiamy wyniki najnowszych badań nad osadnictwem i gospodarką ludności 
wczesnorolniczej na ziemi chełmińskiej oraz nad górną Wisłą. Mieści się tu również opracowanie poświęco-
ne analizie sposobu wykonania ornamentyki „sznurowej” na naczyniach ceramicznych z III tys. przed Chr. 
oraz artykuł sprawozdający rezultaty badań wykopaliskowych jednego z datowanych na II tys. przed Chr. 
kurhanów z cmentarzyska w Smoszewie, które w r. 1923 zaczął eksplorować Profesor Józef Kostrzewski, 
założyciel naszego czasopisma. 
 Dział Varia przynosi sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 2014, 
który świętowaliśmy jako Rok Józefa Kostrzewskiego odnosząc się do sto lat wcześniejszego zatrudnienia 
Ojca polskiej archeologii w Muzeum im. Mielżyńskich.
 Tom kończymy wspomnieniem wybitnego uczonego Profesora Stanisława Kurnatowskiego, który zmarł 
11 stycznia 2015 r. W swym długim życiu naukowym podążał własną drogą, wymykając się wszelkim sche-
matom. Tak też odszedł na niebieskie polany pozostawiając nam znakomity dorobek.
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More recent historical studies into the history of Poland in the 12th and 13th c.

 Podsumowywanie badań nie jest sprawą łatwą1. 
„Historia badań” zaczyna wyodrębniać się w osobną 
dziedzinę publikacji, niepretendującą zresztą do sta-
nia się prawdziwą „historią historiografii”. W owej 
„historii badań” chodzić ma tylko o krytyczne prze-
śledzenie istniejącej literatury – tak, jak robi się to 
zawsze we wstępie do każdej monografii2. Dużo 
trudniej ogarnąć badania, choćby tylko „nowsze”, 
nad tak rozległą epoką, jak dwa wieki naszych dzie-
jów przedzielające czasy pierwszych Piastów, liczo-
nych tradycyjnie do Bolesława Krzywoustego, oraz 
zjednoczone Królestwo późnego średniowiecza. 
Jedną stronę tych trudności wyznacza mnogość wąt-
ków i zagadnień, drugą natomiast – niepowstrzy-
manie narastająca liczba ukazujących się publikacji. 
Stwierdzono już, nie bez złośliwości, ale celnie, że 
historycy obecnie więcej piszą, niż czytają (Wro-
niszewski 2009: 29). Skutek jest taki, że powstaje 
prawdziwy zalew literatury mającej przeważnie wa-
lor przyczynkarski, a „atomizacja” badań utrudnia 
systematyzowanie ich w ramach jakichś szerszych 
nurtów. Jak to wszystko ogarnąć? Ograniczone 
miejsce wymusza skupienie się na pewnych tylko 
sprawach i problemach, z pominięciem innych. Ich 
wybór musi być oczywiście subiektywny i nie każ-
dego pewnie zadowoli. Świadomie rezygnuję z wy-
czerpującego omawiania dziedzin pokrewnych (jak 
choćby historia sztuki) oraz dorobku edytorskiego 
i źródłoznawczego. Niezbyt ostra pozostaje katego-

1  Ponieważ tekst czekał sporo na druk, zaznaczyć należy, że 
przegląd uwzględnia literaturę do 2013 r.

2  O założeniach tego nurtu i właściwych dla niego dystynk-
cjach terminologicznych zob. ostatnio Rohrer 2012: 2-3.

ria „nowości” interesujących nas badań. Nie chciał-
bym ustalać liczby lat, odkąd należy sięgać – nawet 
wielki przełom 1989 r. nie miał dla polskiej medie-
wistyki zasadniczego znaczenia. Próg wyznaczać 
nam będzie raczej pojawienie się najważniejszych 
pomysłów interpretacyjnych w ostatnich kilkunastu 
latach ubiegłego stulecia. Śledzić będziemy oczywi-
ście literaturę polską, ale ze względu na sprawy ślą-
skie – a także pomorskie (choć Pomorze Zachodnie 
uznać trzeba w interesującym nas okresie za obszar 
odrębny od Polski) – uwzględnić przyjdzie regional-
ny nurt historiografii niemieckiej, a także oczywi-
ście obcojęzyczne prace dotyczące historii Polski.
 Miejsce objętych naszym omówieniem wieków 
XII i XIII w ciągu dziejów polskich określa wyod-
rębnienie ich jako epoki rozbicia dzielnicowego czy 
też, jak woleli mówić rodzimi marksiści, rozdrob-
nienia feudalnego. O ile „rozbicie dzielnicowe” od-
woływało się do całkowicie klarownych kategorii 
politycznych, pozwalających zamknąć wydzielaną 
tak epokę między statutem Krzywoustego (1138) 
a wskrzeszeniem Królestwa (1295 lub 1320), o tyle 
„rozdrobnienie” nawiązywało do szerszych zjawisk 
słabnięcia tradycyjnych form władzy monarchicz-
nej i „feudalizacji” społeczeństwa (cokolwiek by 
ona oznaczała), co rozmywało wyrazistość chrono-
logiczną tak definiowanego okresu3. Powoływano 
się w dodatku na zjawiska wykraczające poza sferę 
polityki, a więc głębokie przemiany społeczne i go-
spodarcze, streszczające się w sumarycznym pojęciu 

3  Starszą literaturę podsumował Łowmiański 1973; zob. też 
Gąsiorowski 1978.
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kolonizacji – oczywiście nie kolonizacji niemiec-
kiej, lecz co najwyżej „na prawie niemieckim” (a le-
piej „na prawie czynszowym”), obok której jednym 
tchem dodawano tę „na prawie polskim”. Pomijając 
fakt, że eksponowanie tej ostatniej było sztucznym 
pomysłem historiograficznym, obliczonym tylko 
na dowartościowanie czynnika rodzimego, perio-
dyzacja odwołująca się do wielkich procesów spo-
łecznych w oczywisty sposób zacierała kontury tak 
konstruowanej epoki. Jakieś formy „kolonizacji 
na prawie polskim” istniały przecież „od zawsze”, 
a i właściwa „kolonizacja na prawie czynszowym” 
zaczęła się na dobre dopiero w XIII w., a sięgała jesz-
cze głęboko w dziesięciolecia następne. Istotnym 
zwornikiem epoki „rozdrobnienia feudalnego” i tak 
pozostawała zatem klamra rozbicia dzielnicowego – 
przy czym starano się w nim również dostrzec me-
chanizmy społeczne, wskazując na wzrost znaczenia 
ekonomicznego możnowładztwa, którego ambicje 
i dążenie do usamodzielnienia od władzy rozbiły 
gmach starej monarchii. Samo przeciwstawienie 
piastowskiego centralizmu i odśrodkowych żywio-
łów możnowładczych nie było zresztą bynajmniej 
nowe, a pochodzi bodaj od Joachima Lelewela.
 Zasadnicze znaczenie ma narastająca od kilku-
dziesięciu lat tendencja do zmiany spojrzenia na ge-
nezę rozbicia dzielnicowego. Zapoczątkował ją Jerzy 
Dowiat (1968: 223 n.), ostrożnie kwestionując prze-
łomowe znaczenie statutu sukcesyjnego Bolesława 
Krzywoustego i interpretując go jako krok w kie-
runku wzmocnienia wpływów dynastii wobec moż-
nych (skoro książęta-juniorzy wchodzić mieli w rolę 
namiestników prowincji). Najpełniejszej reinterpre-
tacji dokonał Janusz Bieniak (1982: 29-61). Wykazał 
on, że w 1138 r. nie nastąpił bynajmniej podział pań-
stwa, że dzielnice wydzielane młodszym krewnym 
na podstawie pradawnej zasady miały w istocie cha-
rakter ich zaopatrzenia, a nie stanowiły odrębnych 
bytów politycznych (skoro nie były nawet dziedzicz-
ne, a podstawowe atrybuty władzy zastrzeżone po-
zostawały nadal dla księcia-seniora). Właściwe roz-
bicie państwa na dzielnice nastąpiło zatem dopiero 
kilkadziesiąt lat później, na przełomie XII i XIII w., 
gdy książęta dzielnicowi przechwycili kompetencje 
władcze krakowskiego seniora, a ich lokalni urzęd-
nicy – centralne kompetencje ogólnopolskiego woje-
wody. Ujęcie to stopniowo przyjmuje się w historio-
grafii. Jeżeli występują opory, to wynikają one raczej 

nie z krytycznego przetrawienia argumentacji4, lecz 
z oporu materii i konserwatywnej mocy przywiąza-
nia do tradycyjnego obrazu5. Przewrót w zakresie 
postrzegania spraw ustrojowych winien pójść dalej 
i dotknąć kwestii społecznych korzeni przemian. 
J. Bieniak mocno podkreślał oligarchiczny charak-
ter monarchii wczesnopiastowskiej, możnych trak-
tując jako zwornik całej jej konstrukcji („arbitrzy 
książąt”). Słusznie też jednak podkreślał znaczenie 
wewnętrznego zróżnicowania możnowładztwa. Ob-
raz, choć zasadniczo trafny, wydaje się jednak nie-
co wyidealizowany, bo zaciera niewątpliwe napięcia 
między dynastią a możnymi. Wrócić chyba warto 
do pomysłów J. Dowiata, upatrującego w rozbiciu 
politycznym reakcji dynastii na wzrost znaczenia 
możnych. Osobna kwestia to wniknięcie w głębsze 
przyczyny tych zjawisk – a więc przede wszystkim 
zmiany w pozycji ekonomicznej warstwy możno-
władczej, które znamy bardzo słabo. W każdym ra-
zie akceptacja nowego poglądu na początki rozbicia 
politycznego oznacza rozpad jedności tradycyjnie 
traktowanej epoki obejmującej łącznie XII i XIII w. 
na dwa zgoła odrębne okresy, pokrywające się z nie-
znacznie „przesuniętymi” stuleciami – przy czym 
kwestią dyskusyjną pozostanie wyznaczanie mię-
dzy nimi umownych cezur, oczywiście czerpanych 
z dziejów politycznych (dla XII w. z jednej strony 
może rok 1080, może zaś 1138, z drugiej natomiast 
lata 1180, 1194 lub 1202, wiek XIII z kolei kończąc 
chyba na 1314, 1320 czy 1333 r.). Zauważmy, że ob-
raz ten nawiązuje do propozycji periodyzacyjnych, 
jakie zgłaszał już przed półwiekiem Kazimierz Ty-
mieniecki, który – nie kwestionując skądinąd po-
czątków rozbicia dzielnicowego w 1138 r. – widział 
„drugie państwo piastowskie” trwające od 1039 aż 
do 1194 r. (Tymieniecki 1961). Periodyzacja taka 
przyjmuje się obecnie w podręcznikach (Szczur 
2002; Jurek, Kizik 2013; por. Gawlas 2009: 154-165), 
co wróży jej mocniejsze utrwalenie w świadomości 
kolejnych badaczy.
 Zerwaniu z łącznym traktowaniem wieków XII 
i XIII sprzyja też druga tendencja, widoczna wyraź-

4  Dyskusję podjął E. Rymar (1994), ale chodziło mu głównie 
o zakwestionowanie zasady senioratu na rzecz primogen-
itury, czego obronić nie sposób (replika: Bieniak 2003). 

5  Dyskutować próbowała M. Biniaś-Szkopek (2009: 48-49), ale 
na nieco ponad 1 stronie nie przedstawiła przekonujących 
argumentów; z kolei J. Dobosz (2011: 18) wykonał unik, 
urywając referowanie stanu dyskusji nad statutem Krzy-
woustego na… 1959 r.!
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nie w nowszej literaturze. Chodzi o podkreślanie 
skali i głębi przemian dokonujących się w stuleciu 
XIII. Określa się je często wręcz jako „rewolucyj-
ne”. Podkreślając znaczenie dokonanego wówczas 
przełomu, trudno je zatem łączyć w całość ze stu-
leciem poprzednim. W ujęciu takim wiek XIII staje 
się odrębną epoką o kluczowym zresztą znaczeniu 
w dziejach naszego kraju. Rewolucyjne przemiany 
swe źródło miały w kolonizacji, a dotykały wszyst-
kich właściwie dziedzin życia: stosunków gospodar-
czych (zmian w technice rolnej, rozwoju górnictwa 
i handlu, pojawienia się miast lokacyjnych i nowych 
form organizacyjnych rzemiosła) i społecznych 
(wyłaniania się nowych grup, formujących się w po-
staci stanów), form osadnictwa (miast, ale i nowych, 
zwartych wsi), życia codziennego, obyczajów, kon-
sumpcji, poziomu życia i zdrowotności, a także sfery 
świadomości społecznej, kultury, religijności, kon-
taktów ze światem itp. Trudno ogarnąć wszystkie 
prowadzone w tym zakresie badania szczegółowe, 
tym bardziej że w pewnych dziedzinach – zwłaszcza 
w odniesieniu do kultury materialnej – prym dzier-
ży archeologia6. 
 Historycy tradycyjnie badają kolonizację. Doce-
nić trzeba uwolnienie tych badań od krępujących je 
niegdyś uwikłań ideologicznych i narodowych, każą-
cych niemieckim badaczom eksponować rolę Niem-
ców, a polskim – ją negować. Przełamanie tych obu-
stronnych uwarunkowań następowało od późnych 
lat sześćdziesiątych, a po stronie polskiej wiąże się 
przede wszystkim z nazwiskiem Benedykta Zientary7. 
Kolonizacja doczekała się teraz syntetyzujących opra-
cowań ogólnych (Piskorski 1991; Gawlas 1996: 1-6; 
2003; Piskorski [red.] 2002), jednak odczuwa się brak 
solidnych badań na poziomie regionów. W zakresie 
kolonizacji wiejskiej mamy taką pracę w zasadzie tyl-
ko dla peryferyjnego Pomorza Zachodniego (Piskor-
ski 1990), dla innych ziem zdani jesteśmy wciąż na 
starsze opracowania, wolne zresztą często od wska-
zanego balastu uprzedzeń8. Podobnie jest z koloni-
zacją miejską. Tu obok uwag syntetycznych (Gawlas 
2005a) czy studiów nad pewnymi problemami (np. 
Słoń 2010) dysponujemy całą masą szczegółowych 
studiów lokalnych nad poszczególnymi miejscowo-

6  Tylko exempli gratia zob. Wachowski (red.) 1998.
7  Znamienny był tom pod redakcją W. Schlesingera, 1975, z arty-

kułami B. Zientary i S. Trawkowskiego; zob. też Zientara 1975.
8  Tyc 1924; Gąsiorowski 1960; z literatury niemieckiej wart 

przypomnienia Menzel 1977.

ściami, które jednak tylko dla Śląska i Pomorza Za-
chodniego zostały umiejętnie podsumowane w skali 
regionalnej9. Dla pozostałych ziem nie dysponujemy 
więc nawet przeglądowym rozpoznaniem dynamiki 
procesów urbanizacyjnych. Podkreślić trzeba ogrom-
ne znaczenie archeologii miejskiej. Przynosi ona nie-
zwykle interesujące spostrzeżenia dotyczące kultury 
materialnej, zmian obyczajowych i poziomu życia10. 
Badania te skupiają się jednak na głównych ośrodkach 
(jak Wrocław, Kraków, Gdańsk czy Elbląg), co sprzyja 
pewnemu skrzywieniu perspektywy i niedocenieniu 
dominujących w polskim krajobrazie miasteczek. Ar-
cheologia wnosi też wiele do rozpoznania życia go-
spodarczego. To ważne tym bardziej, że słabo wygląda 
właściwa historia gospodarcza oparta na źródłach pi-
sanych, od której, po latach prosperity w czasach ko-
munistycznych, nastąpił zdecydowany odwrót. Nasza 
wiedza z zakresu agrotechniki czy form osadnictwa 
wiejskiego opiera się wciąż na pracach sprzed pół wie-
ku (Podwińska 1962; 1971). W ostatnich latach obser-
wuje się na szczęście powrót do zajmowania się pew-
nymi kwestiami z zakresu historii gospodarczej, jak 
choćby obrotem pieniężnym (Paszkiewicz 1998; 2000) 
czy handlem (Myśliwski 2009). 
 Niewiele postępuje wiedza o przemianach de-
mograficznych związanych z kolonizacją. Ten draż-
liwy zawsze (ze względu na potrzebę oceny udziału 
Niemców) problem można dziś rozważać swobod-
nie, ale nie umiemy znaleźć do niego podejścia. 
Obronić da się, jak sądzę, teza o zasadniczym udzia-
le osadników sprowadzanych z zewnątrz w loka-
cjach miejskich11. Dla bilansu kolonizacji wiejskiej 
wiele dać mogą nowoczesne badania archeologicz-
no-osadnicze – wskazują one na niektórych obsza-
rach kilkakrotny skok ludnościowy (Kurnatowscy 
1997), niemożliwy do osiągnięcia bez znacznego 
udziału obcych. W niewielkim stopniu bada się klu-
czowe przemiany społeczne. Na porządne i szcze-
gółowe zbadanie czeka proces przekształcania się 
wolnych dziedziców oraz innych kategorii ludności 

9  Kuhn 1974; Piskorski 1987; nie odgrywa analogicznej roli 
Górczak 2002 (recenzja: Jurek 2002b).

10  Ujęcie syntetyczne mamy tylko dla Pomorza Zachodniego: 
Rębkowski 2001; poza tym zob. np. Piekalski 1999; 2004; Kwiat-
kowska 2005; Wachowski (red.) 1998; Kurnatowska, Jurek (red.) 
2005; dla Wrocławia cała seria wydawnicza „Wratislavia Anti-
qua” (dotąd 18 tomów). Osobny nurt badań stanowią studia nad 
rozplanowaniem miast (np. Krasnowolski 2004).

11 Por. Goliński 2012: 25. Pochodzenie mieszczan da się badać 
tylko w przypadku dużych miast (Goliński 1995; Rajman 
2004: 212-220; Jurek 2010a) i widać wtedy znaczny udział 
przybyszów niemieckich.
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wieśniaczej w poddanych chłopów, ledwie zaryso-
wany przez Karola Modzelewskiego w ramach jego 
ogólnej koncepcji ustroju społecznego, która – jak 
zobaczymy – sama jest kwestionowana (Modzelew-
ski 1987; Łowmiański 1985: 399-576). Ponownego 
przemyślenia wymaga sprawa początków rycerstwa 
jako odrębnej grupy społecznej, których nie należy, 
jak sądzę, cofać w głębokie czasy, a wiązać je dopie-
ro z XII, a zwłaszcza XIII w. (Jurek 2007)12. Docenić 
należy napływ rycerzy obcych, zwłaszcza niemiec-
kich (Jurek 1996; 2003), co ma podstawowe zna-
czenie także dla czekających na dokładne zbadanie 
początków kultury rycerskiej w Polsce. Najwięcej 
pisze się dotąd o początkach mieszczaństwa, choć 
i tu nie brak problemów spornych (Goliński 2012). 
Odrębną grupą społeczną byli Żydzi. Także w ich 
położeniu zachodziły zmiany, związane z regula-
cjami statutu księcia Bolesława Pobożnego (1264) 
i narastaniem niechętnych nastrojów chrześcijań-
skiego otoczenia w miastach (Zaremska 2004; 2011; 
Kowalska 1998)13. Ciekawą perspektywę śledzenia 
przemian społecznych w mikroskali lokalnej repre-
zentują studia Piotra Góreckiego (1998; 1999; 2003).
 Osobny temat to przemiany ustrojowe. Wygasły 
klasyczne niegdyś spory o genezę immunitetu, ale 
zagadnienie to wciąż zawiera spory potencjał po-
znawczy – jak pokazały ostatnio studia nad funkcjo-
nowaniem regale grodowego (Pauk 2003). Na po-
ważne przedyskutowanie czeka problem początków 
organizacji kasztelańskiej, które przesuwać się pró-
buje dopiero na początek XIII w. (Gawlas 1996: 74-
75). Pogłębionych badań wymaga też funkcjonowa-
nie kasztelanii w takim kształcie, w jakim ukazują je 
źródła XIII-wieczne, ale niewiele się w tym zakresie 
robi (Dąbrowski 2007). Pisano o wpływach (nikłych) 
zwyczajów lennych (Gawlas 1998). Bardzo brakuje 
kompleksowego ukazania całego systemu władzy 
książęcej w czasach dzielnicowych. Istniejące w tym 
zakresie próby okazały się wyjątkowo nieudane 
(Mularczyk 1984; Wyszkowski 2009)14. W ramach 
tych uwzględnić należałoby kwestię komunikacji 
ze społeczeństwem (Jurek 2010b), dotykającą zresz-
tą bardzo rozległej sfery zagadnień reprezentacji 
i manifestacji władzy, w tym tak modnych ostatnio 

12 Polemiczna koncepcja J. Wroniszewskiego, referowana na kil-
ku konferencjach, nie została dotąd niestety opublikowana.

13 Zob. też Heyde 2003, z dyskusyjną tezą, że Żydzi mieli status 
książęcych „gości”.

14 Zob. recenzje: Matuszewski 1985; Jurek 2009.

spraw rytuału i ceremoniału. Mamy prace o ikono-
grafii pieczęci i monet (Piech 1993; Garbaczewski 
2007) czy o ideowym wymiarze przestrzeni i roli 
stolicy (Banaszkiewicz 1998); reprezentacyjne, ale 
i czysto praktyczne, znaczenie miały też zamki, zna-
ne głównie na Śląsku (Boguszewicz 2010; Chorow-
ska 2003; Ratajczak 2008; Jurek 2012)15. Szczególne 
znaczenie ma kwestia upowszechnienia dokumentu 
pisanego, którą tradycyjnie zajmowali się dyploma-
tycy, ale która wymaga nowego postawienia (Jurek 
2015). Od początków dokumentu już tylko krok 
do szerokiego kręgu spraw kościelnych. Trzynasto-
wieczne przemiany w polskim Kościele, który recy-
pował dopiero wówczas reformy gregoriańskie, cze-
kają na swego badacza. Mamy wprawdzie opisane 
pewne epizody, także kluczową postać arcybiskupa 
Henryka Kietlicza (Wyrozumski 2000; Baran-Ko-
złowski 2005), ale brakuje jednak całościowego uję-
cia reform, z uwzględnieniem rozbudowy kadrowej 
i organizacyjnej, recepcji prawa kanonicznego i in-
nych wzorów zachodnioeuropejskich, a także walki 
o „wolność Kościoła” (która zasługuje na odrębne 
opracowanie16). Badań wymaga wciąż zwłaszcza, 
mimo istniejących opracowań17, kwestia kształto-
wania się sieci parafialnej, mającej podstawowe zna-
czenie dla oddziaływania duszpasterskiego i osta-
tecznej chrystianizacji całej ludności. Stąd znów 
krok do spraw religijności, znaczenia kultu starych 
i nowych świętych, wpływu nowych zakonów itd. To 
kwestie dość dobrze rozpoznane w bardzo już obfi-
tej literaturze18. Bardzo brakuje syntezy wszystkich 
tych zjawisk kulturowych. Nawet znakomite skąd-
inąd dzieło Kultura Polski średniowiecznej (Dowiat 
[red.] 1985; Geremek [red.] 1997) ma w istocie lukę 
na wiek XIII, którym nie interesowano się już wiele 
w tomie pierwszym (poświęconym wcześniejszemu 
średniowieczu), a już wcale oczywiście w tomie dru-
gim, późnośredniowiecznym. Ważnym postulatem 
pozostają wszelkie prace nad kontaktami kultural-
nymi Polski z Zachodem Europy – jak stosunkami 
z Rzymem, uczestnictwem w soborach, kapitułach 

15 Pomijam w tym omówieniu obszerną literaturę dotyczącą 
historii sztuki.

16 Jego namiastkę dał W. Irgang (2003; 2007).
17 Podsumował je E. Wiśniowski (2004); zob też L. Zygner 

(2008: 67-82).
18 Badania nad klasztorami podsumował J. Kłoczowski (2010); 

do czego też Derwich 1998, a ostatnio Karczewski 2012. 
Z różnorodnej literatury na temat religijności (często nie-
uwypuklającej niestety specyfiki poszczególnych okresów) 
zob. Wünsch 2003: 371; Skierska 2008; Starnawska 2008.
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zakonów, wyjazdami na studia, udziałem w życiu in-
telektualnym itp. Wyczerpująco opracowane zostało 
tylko zagadnienie udziału Polaków w krucjatach le-
wantyńskich (Gładysz 2002). Dobrze rozpoznane są 
wreszcie sprawy XIII-wiecznego przyspieszenia roz-
woju świadomości narodowej (Gieysztor 1972; Graus 
1980; Zientara 1968; Gawlas 1990; 1995), niemal nie-
dostrzegana natomiast pozostaje ważna kwestia świa-
domości regionalnej, godna na pewno dokładnego 
zbadania (Powierski, Śliwiński 1995; Jurek 1998).
 Badania nad XIII w. pokazują w każdym razie 
rzeczywiście głębokie zmiany we wszystkich dzie-
dzinach życia. Przy rozmaitych deficytach badaw-
czych wyrobiony mamy ich ogólny obraz. Nie ulega 
wątpliwości wielki skok cywilizacyjny, polegający na 
przyjmowaniu standardów zachodnioeuropejskich. 
Ta przyspieszona „okcydentalizacja” wyznacza je-
den z najważniejszych przełomów w dziejach Polski. 
Odczuwa się jednak brak opracowań ogólnych, sta-
rających się w syntetyzujący sposób zebrać i scalić 
wszystkie wątki. To trudne, bo wymaga ogromnej 
erudycji i oczytania, by ogarnąć narastającą mi-
krografię. Takie kompletne ujęcie stara się wypra-
cować Sławomir Gawlas (1996; 2006). Podstawowe 
znaczenie przypisuje on stałej dążności władców 
do maksymalizacji dochodów gotówkowych (ko-
mercjalizacji), wymuszającej modernizację struktur 
ustrojowych i ekonomicznych, a w związku z tym 
sięganie do instrumentów sprawdzonych w krajach 
sąsiednich; należały do nich monopolizacja najbar-
dziej dochodowych dziedzin działalności (system 
tzw. regaliów), bicie monety i jej wymiana obcią-
żona rabunkowym podatkiem, planowa koloniza-
cja, zakładanie miast, inwestycje w górnictwo itp. 
W model ten daje się wbudować wiele ze wskaza-
nych przed chwilą zjawisk. Słabo dostrzegana w do-
tychczasowych badaniach jest regionalizacja prze-
mian. Wyżej już wskazywałem na niedostatek ujęć 
różnych zjawisk w skali regionalnej. Wynika z tego 
niedocenianie znacznego zróżnicowania regio-
nalnego (może poza oczywistą precedencją Śląska 
w tempie przemian). Tracimy zatem z oczu genezę 
ważnego zjawiska podziału ziem polskich na wyżej 
rozwiniętą część zachodnią i uwsteczniony wschód, 
a zarazem nie dostrzegamy asynchronii przemian – 
na Śląsku wiele procesów zamierało już w ostatniej 
ćwierci XIII w., gdy zaczynały się dopiero na innych 
ziemiach, by trwać tam w najlepsze jeszcze głęboko 

w stulecie następne, a na kresach wschodnich Ma-
zowsza i zdobytej przez Kazimierza Wielkiego Rusi 
Halickiej nawet i dłużej. Opisane przez S. Gawlasa 
mechanizmy komercjalizacji i kolonizacji nie miesz-
czą się bynajmniej w ramach XIII w. Stawia to pod 
znakiem zapytania pojęcie XIII-wiecznej „rewolu-
cji”. Pytaniem pozostaje, czy rzeczywiście powin-
niśmy tak mówić o przemianach rozkładających 
się nawet na najbardziej zaawansowanym Śląsku 
na szereg dziesięcioleci. Rewolucję widzi z odległej 
perspektywy historyk, ale czy dostrzegali ją także 
współcześni? Może bezpieczniej zatem posługiwać 
się, jak niektórzy (np. Pauk 2006), nie terminem „re-
wolucja”, lecz „transformacja”.
 Mniej klarownie rysuje się oblicze wieku XII. 
Wynika to choćby z o wiele uboższej dokumentacji 
źródłowej, która zresztą i tak jest o niebo bogatsza 
niż w przypadku stulecia poprzedniego. Ów postę-
pujący stale i gwałtownie przyspieszający w XIII w. 
przyrost źródeł pisanych sam w sobie jest zresztą 
istotnym faktem świadczącym dobitnie o skali za-
chodzących przemian cywilizacyjnych. Stosunko-
wo słabsze rozpoznanie wieku XII stwarza często 
wrażenie statyczności. Stulecie to, zdaniem wielu 
historyków, przynależy do długiej, zastygłej w ma-
razmie epoki wczesnopiastowskiego ustroju „prawa 
książęcego”, przerwanej dopiero wielkimi zmianami 
w XIII w. Myśl taka pojawiała się już dużo wcześniej, 
ale model owego ustroju wypracowali w pełni Ka-
rol Buczek i Karol Modzelewski19. Ten ostatni pisał 
pięknie o zegarze przez wieki wybijającym godziny 
w niezmiennym rytmie (Modzelewski 1975: 273). 
To jednak tylko poetycka metafora. Model „pra-
wa książęcego”, choć skonstruowany tak zręcznie 
i kompletnie, że budził estetyczny wręcz podziw20, 
wymaga jednak zasadniczej rewizji. Nawołuje do 
niej od 20 lat S. Gawlas (1996; 2006; 2012). Słusz-
nie wytyka oparcie wizji „ustroju prawa książęce-
go” przede wszystkim na nadużywaniu retrogresji 
i przenoszeniu od razu w czasy początków państwa 
piastowskiego zjawisk występujących jako dawne 
w źródłach XIII-wiecznych. To w ten sposób zbu-

19 Buczek 2006-2010 (gdzie zebrane drobniejsze pisma, z waż-
nym wstępem J. Wroniszewskiego, t. 1, s. 37-46); zob. też Mo-
dzelewski 1975; 1987; Gawlas 2012 (gdzie krytyczny wykład 
ich koncepcji).

20 Zientara 1977: 103: „To doskonałe zrównoważenie elementu 
statycznego – badania struktur – i dynamicznego – badania 
procesów historycznych – nadaje pracy ów walor estetyczny, 
odwołujący się do poczucia harmonii, tkwiącego w głębi każ-
dego z nas”.
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dowano wrażenie statycznej machiny, owego zegara 
tykającego niezmiennie przez kilkaset lat. Zamiast 
retrogresji lepiej sięgnąć, wskazuje S. Gawlas, do 
komparatystyki. Ta zaś pokazuje wieki XI i XII jako 
czas wielkich zmian w całej Europie21. Nie inaczej mu-
siało być w Polsce, konkluduje Gawlas, w której nawet 
ułamkowe źródła poświadczają sięganie do wzorów 
stosowanych na Zachodzie, zwłaszcza w Rzeszy Nie-
mieckiej, z recepcją regaliów (monopoli monarszych) 
na czele. To właśnie był system „prawa książęcego”, 
nie odwieczny, ale wypracowany w ramach zabiegów 
komercjalizacyjnych w XII w.
 Zasadniczą słuszność takiego zdynamizowane-
go obrazu potwierdzają szczegółowe badania nad 
rozmaitymi problemami cząstkowymi. Podstawowe 
znaczenie ma kwestia przemian w sytuacji możno-
władztwa. Zadawane od dawna pytanie brzmi, czy 
opierało się ono na własnych dobrach, czy raczej 
na udziale w eksploatacji dochodów państwowych. 
Zgodnie z duchem Buczka i Modzelewskiego długo 
skłaniano się ku drugiej możliwości, ale wiele śla-
dów wskazuje jednak na wczesne istnienie bardzo 
rozległych latyfundiów możnowładczych (Gaw-
las 1996: 77-78; Łowmiański 1985: 377-398; Jurek 
2002a). Słabiej dostrzegana jest kwestia wewnętrz-
nej dynamiki zmian w łonie warstwy możnowład-
czej, jej poszerzania i awansu środowisk lokalnych. 
Proponowałem nawet (Jurek 2007: 74, 82-84, 91) 
terminologiczne rozróżnienie między arystokra-
cją (jako ogólnopolską elitą jednolitej monarchii) 
a możnowładztwem (wyrastającym w skali dziel-
nicowej). Poważny, ale nierozpoznany, problem 
stanowi organizacja grodowa. Czy i na ile system 
grodowy XII w. różnił się od kasztelanii znanych ze 
stulecia następnego? Poważnego zastanowienia wy-
magają dostarczane przez archeologów obserwacje 
o opuszczaniu wielu grodów w XII w. (Moździoch 
1990: 50-92; 2002). Jaką funkcję pełniły stojące 
pusto, co potwierdzają także źródła pisane, grody? 
Problem ten rozpatrywać należałoby w kontekście 
modernizacji struktur władzy. Wyraźnie dostrzegal-
nym zjawiskiem są złożone strukturalnie i funkcjo-
nalnie „aglomeracje” wczesnomiejskie, wyrastające 
przy głównych grodach (Wyrozumski 1996; Buśko, 
Goliński, Kaczmarek, Ziątkowski 2001: 50-93; Ma-
nikowska 2002), choć wciąż nie dość studiów nad 

21 E. Boshof (2007: 10), nazwał wiek XII „epoką twórczego 
punktu wyjścia”.

konkretnymi przykładami. Wątpliwe wydają się 
tradycyjne podstawy wiedzy na temat organizacji 
osad służebnych, będących jakoby jednym z filarów 
autarkicznej gospodarki w systemie „prawa książę-
cego” (Gawlas 2012; Curta 2009)22. Dobrze widocz-
ne są wreszcie w drugiej połowie XII w. początki 
przełomu gospodarczego na Śląsku, związane ze 
sprowadzaniem niemieckich osadników i rozwo-
jem górnictwa (Zientara 1975: 105-116). Duży po-
tencjał poznawczy kryją badania numizmatyczne, 
pozwalające analizować zarówno książęcą politykę 
ekonomiczną (poprzez obserwację rytmu wymiany 
monety), jak i sferę manifestacji czy propagandy23. 
Szerokie możliwości interpretacyjne pokazuje żywa 
dyskusja, jaką wzbudziło niedawne odkrycie bulli 
księcia Bolesława przypisywanych Krzywoustemu 
(Andrałojć, Andrałojć 2006; Jurek 2011). Bezcen-
nym zabytkiem XII-wiecznej ideologii pozostaje tak 
kiedyś niedoceniana Kronika Mistrza Wincentego 
Kadłubka godna wciąż pogłębionych studiów24.
 Osobny, licznie reprezentowany i bardzo ważny 
nurt tworzą badania nad fundacjami (Michałowski 
1993; Dobosz 1995; 2002; Ginter 2008; Skwierczyń-
ski 2008; Wetesko 2009; Sach 2007)25. Wydaje się 
zresztą, że tkwiące w nim możliwości nie są w pełni 
wykorzystywane, a badania te sprowadzają się nie-
kiedy do prostego ustalania, kto, co i kiedy ufundo-
wał. To oczywiście konieczny fundament, tym bar-
dziej że najbardziej podstawowa faktografia bywa 
wciąż sporna, jak pokazują choćby kontrowersje 
wokół fundacji opactwa cysterskiego w wielkopol-
skim Lądzie (Jurek 2000; Ginter 2007; 2008). Pójść 
jednak można dużo dalej. Badania nad fundacjami 
pozwalają nie tylko rekonstruować pewne linie po-
lityki książąt i możnych, dostrzegać sposoby mani-
festacji ich potęgi czy rozważać znaczenie nowych 
zakonów. Mogą wnieść wiele dla zrozumienia spo-
sobu funkcjonowania rozwijającej się i szukającej 
właściwych form organizacji kościelnej26. Pokazują 

22 Nic dla historyka nie wnosi najnowsza praca I. Nobis (2013), któ-
ra ujmuje zagadnienie tylko z punktu widzenia onomastycznego.

23 Zob. wybór prac S. Suchodolskiego (2012).
24 Podstawowe znaczenie ma wstęp i komentarz B. Kürbis do 

nowego tłumaczenia będące podsumowaniem jej wielolet-
nich badań (1992); zob. też: Banaszkiewicz 1998; Dąbrówka, 
Wojtowicz (red.) 2009. 

25 Wybór nowszych tekstów przynosi tom: E. Mühle (red.) 
2013 (z ważnym wstępem redaktora, s. 7-35). Zob. też wyżej, 
przyp. 18.

26 Szymański 1995. O biskupstwach: Pauk, Wółkiewicz 2009; 
Pauk 2011. Bardzo brakuje jednak opracowania typowej dla tej 
epoki instytucji kościoła prywatnego (por. Gawlas 1996: 76).

12



Nowsze badania historyków nad dziejami Polski w XII i XIII wieku

miejsce Polski w ówczesnym świecie, międzynaro-
dowe stosunki i powiązania tak samych placówek 
kościelnych, jak też ich fundatorów. Pozwalają rów-
nież obserwować pozycję majątkową fundatorów 
– nie przypadkiem stopniowo narasta liczba fun-
dacji prywatnych, przy zauważalnej popularności 
inicjatyw zbiorowych, rzec można „składkowych”, 
podejmowanych przez kręgi krewnych czy przyja-
ciół. Obserwacja fundacji w powiązaniu z wynika-
mi badań architektonicznych (Świechowski 2000; 
2001) pokazuje znaczny rozwój architektury mu-
rowanej, co jest bardzo wyraźnym świadectwem 
rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Aktywna 
działalność fundacyjna wiąże się wreszcie z nurtem 
reformy kościelnej. Na wielu tych polach –zasadni-
czo nieźle przedstawianych w dotychczasowej lite-
raturze – potrzebna jest wciąż pogłębiona refleksja. 
Z jednej strony brakuje ujęć syntetyzujących i łączą-
cych rozmaite wątki rozważań, z drugiej natomiast 
istnieje nieodparta pokusa łatwego i pochopnego 
stawiania hipotez trudnych do weryfikacji na grun-
cie bardzo szczupłego zasobu źródłowego (tak jest 
np. w kwestii poszukiwań ideowych inspiratorów 
poszczególnych fundacji). Konieczne jest też po-
głębione podejście źródłoznawcze. Za szczególnie 
istotne uważam ponowne przebadanie XII-wiecz-
nych początków dokumentu (Jurek, w druku). Poja-
wienie się wtedy i upowszechnienie nowego rodzaju 
dokumentacji prawnej jest niezwykle ważnym zja-
wiskiem, wiele mówiącym o ogólnych przemianach 
stosunków społecznych i ekonomicznych.
 Obraz polskiego XII w., jaki wyłania się z tych 
badań, wydaje się na wskroś dynamiczny i nie przy-
staje do statycznej wizji Modzelewskiego. Zastąpie-
nie tego obrazu jakimś nowym rozwiązaniem mo-
delowym winno jednak dokonywać się z głęboką 
rozwagą. Nie wszystkie elementy muszą zasługiwać 
na wymianę. Nie należy rezygnować z rozsądnej 
retrogresji. Bronić się też chyba należy przed dąże-
niem do tworzenia modelu w pełni domkniętego 
i wyczerpującego. Zawsze rodzi to ryzyko nadużyć 
interpretacyjnych przy uzupełnianiu brakujących 
elementów. Lepiej pozostać twardo na gruncie moż-
liwości określonych sytuacją źródłową27. Nie podle-
ga wątpliwości obraz wieku XII jako czasu głębokich 
i żywych przemian. Na obecnym etapie rozpoznania 

27 I dla tej epoki miarodajne wydają się uwagi D.A. Sikorskiego 
(2011: 527-537).

wszystko wskazuje, że obserwowane wtedy procesy 
były zaczątkiem tych, które składają się na właści-
wą „rewolucję” w stuleciu następnym. Już w wieku 
XII widać początki kolonizacji, wielkich przeobra-
żeń społecznych zmierzających do przetasowania 
tradycyjnych układów (jak rozwój i rozpad jedno-
litej elity możnowładczej, rozwój wielkiej własności, 
a więc i ludności poddanej, początki rycerstwa itp.), 
kształtowanie warunków ekonomicznych uzasad-
niających powstawanie miast, modernizacji struktur 
władzy, reform kościelnych, rozbudowy organizacji 
kościelnej itp. Wiek XII jest zatem nie przeciwsta-
wieniem, ale wstępem do wieku XIII. W ten spo-
sób przywracamy jedność całej rozważanej epoki, 
ale w znaczeniu pewnego kontinuum. Wieki XII 
i XIII nie były do siebie całkiem podobne, ale ten 
drugi kontynuował wszystko niemal, co zrodziło się 
w tym pierwszym. Tak samo zresztą w XII w. nastę-
powała oczywista kontynuacja zjawisk zrodzonych 
w stuleciu poprzednim – co pokazują wyraźnie licz-
ne z cytowanych badań (choć wrażenie to pogłębiać 
też pewnie może rozpaczliwe ubóstwo wiedzy o cza-
sach przedgallowych), a z kolei procesy typowe dla 
XIII w. znajdowały, o czym wiemy już bardzo do-
brze, kontynuację w następnych dekadach (wskazy-
waliśmy na to wyżej). W tym nieprzerwanym ciągu 
rolę istotnego impulsu odegrała rzeczywiście inten-
syfikacja kolonizacji niemieckiej na Śląsku w po-
czątkach XIII w., wyzwalająca przemiany na wielu 
innych polach i pobudzająca rozwój w stopniu do-
tąd niespotykanym.
 Osobno poświęcić chciałbym parę słów historii 
politycznej. Dużo się o niej pisze, acz głównie są to 
drobne przyczynki, choć mamy też prace dobrze 
podsumowujące faktografię polityczną w dłuższych 
odcinkach. Jest charakterystyczne, że są to biogra-
fie władców (Dworsatschek 1998; Biniaś-Szkopek 
2009; Dobosz 2011; Zientara 1975)28 – gatunek 
w ogóle bardzo ostatnio popularny. Jest też kilka 
szerszych problemów, skupiających szczególniej-
szą uwagę badaczy. Bardzo dokładnie rozpoznano 
sprowadzenie Krzyżaków (Jasiński 2008, z krytycz-
nym omówieniem całej wcześniejszej literatury), ale 
głównie w wymiarze faktografii tego epizodu, bez 
próby przewartościowania tradycyjnie negatywnej 
oceny w bardziej dalekosiężnej perspektywie. Za-

28 Dla 2. połowy XIII w. nie odgrywa podobnej roli Żmudzki 
2000, którego praca obciążona jest błędami i razi dziwacz-
nym językiem (recenzja: Jurek 2001).
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mierają tak żywe kiedyś dyskusje wokół stosunku 
do Niemiec i Cesarstwa. I tu następuje odwrót od 
stanowisk określonych narodowo. Punkt ciężkości 
przesuwa się z subtelnych dywagacji polityczno-
prawnych na sferę rytuału, kluczową dla odbioru 
przez współczesnych (Dalewski 2000). Wciąż bar-
dzo mało zwraca się uwagę na zanik zależności od 
Cesarstwa w XIII w., rodzenie się koncepcji „bez-
pośredniej podległości” wobec Stolicy Apostolskiej 
i suwerenności państwowej w związku z budzącą się 
już ideologią zjednoczeniową (Gawlas 2005b: 276-
277). Bardzo dokładnie rozpoznana jest epoka rywa-
lizacji zjednoczeniowej (Jurek 2005, gdzie omówienie 
starszej literatury; 2010c). Wielkie znaczenie ma ana-
liza postaw różnych kręgów społecznych, dających się 
dziś nawet zidentyfikować imiennie, a to dzięki szero-
kiemu zastosowaniu metody genealogicznej (Bieniak 
1969). Bujnie rozwijające się badania genealogiczno-
prozpograficzne otwierają zgoła nowe perspektywy 
wnikania w wewnętrzne mechanizmy prowadzenia 
polityki i podejmowania decyzji29.
 Na koniec jeszcze jedna uwaga. Większość pre-
zentowanych w powyższym przeglądzie badań za-
myka się w zasadzie na samej Polsce. Sprowadza to 
wielorakie ograniczenia, od zubożenia zasobu po-
siadanych źródeł (które skromne są zwłaszcza dla 
XII w.), po zawężenie perspektywy. Wyjściem jest 
szerokie sięgnięcie do komparatystyki. Podejście 
takie stosuje nader szeroko S. Gawlas, ale coraz czę-
ściej i inni badacze. Gdy nie potrafimy rozstrzygnąć 
pewnych problemów na rodzimym gruncie, szukać 
należy analogii. Trzeba to oczywiście czynić rozważ-
nie. Nieraz warto rzeczywiście patrzeć szeroko, aby 
ukazać rozległy wymiar danego problemu. Możli-
wość wmontowania zjawisk znanych nam z polskiej 
historii w ogólnoeuropejski nurt przemian pokazał 
niedawno w piękny sposób Robert Bartlett30. Istot-
ne znaczenie ma np. rozpatrywanie kolonizacji nie-
mieckiej na tle ruchów osadniczych w całej Euro-
pie (Menzel 1977: 1-98; Piskorski 1990: 30-56). Nie 
muszą one służyć ścisłymi analogiami, ale ukazując 
powszechny wymiar zjawiska, osadzają je we wła-
ściwym kontekście. Przede wszystkim sięgać jednak 
należy do analogii rzeczywiście kompatybilnych. 

29 Dla dziejów XII w. podstawowe znaczenie ma oparte właśnie 
na metodzie genealogicznej panoramiczne studium J. Bienia-
ka (1982; 1985; 1990; 1996; 1999; 2001; 2004; 2007; 2012).

30 Bartlett 1993 (tłum. polskie: 2003, z ważnym posłowiem 
P. Góreckiego, s. 499-515).

W naszym przypadku szczególną rolę grają oczywi-
ście Niemcy jako źródło rozmaitych wzorów cywi-
lizacyjnych, a także pozostałe państwa środkowo-
europejskie, zwłaszcza Czechy, jako kraj o bliskiej 
kulturze i poziomie rozwoju, stający wówczas przed 
całkiem podobnymi wyzwaniami. Sprawa nie jest 
prosta, ponieważ czescy koledzy – podobnie jak my 
sami – też dyskutują wciąż nad wieloma sprawami, 
a istotną rolę w tych sporach odgrywa kwestia ist-
nienia lub nieistnienia jakiegoś wspólnego środko-
woeuropejskiego modelu rozwojowego. Patrząc na 
osiągnięcia czeskiej mediewistyki, warto też zwrócić 
uwagę na formy ich prezentacji. Czesi dopracowa-
li się niedawno kilku prac syntetycznie, ale zara-
zem bardzo wnikliwie, podsumowujących całość 
zachodzących procesów31. To wzór godny naśla-
dowania, bo narastający dorobek studiów szcze-
gółowych musi być podsumowywany w możliwie 
szerokim i wyczerpującym wymiarze. Wymusza to 
uzgadnianie poszczególnych elementów procesu 
dziejowego. Inaczej miast ułożenia mozaikowego 
obrazu pozostajemy tylko z garścią barwnych ka-
myków. Polska historiografia czegoś porównywal-
nego wciąż nie stworzyła.
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More recent historical studies into the 
history of Poland in the 12th and 13th c.

Summary 

 The paper aims to summarise the research on the history 
of the 12th and the 13th centuries undertaken in the course 
of the last twenty-thirty years (the starting point being not 
a particular date but the first appearance of the most impor-
tant views discussed today). The presented outline is selective 
due to a considerably large number of relevant publications. 
In Polish historiography, the two centuries in question were 
viewed jointly as a period of “regionalisation” of Poland (“feu-
dal fragmentation” according to Marxist historiography). The 
criterion taken into account was political history. More recent 
studies, however, have indicated that the collapse of the cen-
tral authority and emergence of self-governing provinces took 
place as late as at the end of the 12th c. In this perspective, 
the unity of the fragmentation period falls apart and the two 
centuries become separate entities. The 13th c. is frequently de-
scribed as “revolutionary”. Detailed studies have revealed that 

it was a time of a wide range of economic, social and cultural 
changes, propelled to a large extent by German colonisation. 
These transformations, which determined accelerated adop-
tion of Western patterns (“occidentalisation”), marked one of 
the most important civilizational turning points in Poland’s 
history. The 12th c., in turn, was seen until recently as part of 
a “ducal law” period characterised by an immutable continu-
ity of institutions and developments set up already during the 
earliest phase of the Piasts’ state. However, this picture (drawn 
on an overused retrogression) should be revised. Although the 
sources are scarce and many issues escape our cognition, the 
research shows dynamic changes taking place in this period 
(growth of huge land ownership, increase in minting activ-
ity, rebuilding of stronghold-based organisation, emergence 
of early urban complexes, etc.), which signalled fundamental 
breakthrough of the next century. These findings restore to 
some extent a unity to the period, which, still, is not a clearly 
distinctive entity in Poland’s history. The review of the relevant 
literature presented in this paper shows the scarcity of regional 
research and synthetic overviews, and it points to the need of 
constant reference to comparative studies.. 
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Archaeology of the Polish lands in the 12th and 13th c.:
a survey of research questions

Wstęp
 Okres XII i XIII w. na ziemiach polskich okre-
ślić można jako czas intensywnego rozwoju oraz 
przebudowy struktur osadniczych. W miejsce do-
tychczasowej organizacji grodowej w 1. połowie 
XII w. powstają księstwa terytorialne i nowy system 
zarządu gospodarczego państwa (por. Gąsiorowski 
1977: 153 nn.). To okres chrystianizacji Pomorza 
w czasach Bolesława Krzywoustego, które nie bez 
problemów zostało formalnie nawrócone w 1. poło-
wie XII w. Umożliwiło to powołanie siedziby bisku-
piej w Wolinie i budowę w regionie wielu kościołów 
(Rębkowski 2007: 221 nn.). W innych regionach 
chrystianizacja poczyniła już w tym samym czasie 
znaczące postępy. Objawiało się to nie tylko wzro-
stem inwestycji kościelnych, w tym liczby kościołów 
i klasztorów, ale również przemianami mentalności 
średniowiecznego człowieka. Ich efektem był m.in. 
postępujący zanik wielu dawnych elementów obrzę-
dowości pogańskiej. 
 Istotne zmiany obserwujemy w zakresie produk-
cji rzemieślniczej, organizacji przestrzennej miast 
i osiedli wiejskich. Wreszcie połowa XIII w. wyzna-
cza cezurę najazdów tatarskich, po których miasta 
wkraczają w nową fazę rozwoju, jakim były lokacje 
na prawie niemieckim. To również szybki zmierzch 
w 2. połowie XIII w. budownictwa grodowego, któ-
re sukcesywnie zastępowane było przez kamienne, 
a następnie ceglane zamki. Na tle tak bogatej pro-
blematyki badawczej zastanawia niewielki zakres 
zainteresowań archeologów tym okresem. Teza 

ta znajduje dobitne potwierdzenie poprzez anali-
zę zawartości wydanego przed dekadą tomu Stan 
i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem 
w Polsce – 15 lat później (Chudziak, Moździoch red. 
2005). Nietrudno dostrzec, że dominują tam kwestie 
badań nad: palatiami książęcymi, miejscami kultu, 
datowaniem najstarszych grodów, ośrodkami z po-
czątków państwa polskiego, początkami urbanizacji 
czy najstarszej architektury sakralnej. Jest to proble-
matyka będąca pochodną badań nad początkami 
państwa polskiego. Tymczasem potraktowane tam 
marginesowo wieki XII i XIII dostarczają archeolo-
gom tematów o znaczeniu fundamentalnym. Kwe-
stiom tym poświęcam dalej więcej uwagi.

Protomiasta XII i XIII w.: nie tylko problem definicji 
 Ośrodki grodowo-miejskie od XII do połowy 
XIII w. wyznaczają etap pośredni rozwoju miast 
polskich – pomiędzy fundowanymi przez pierw-
szych Piastów a tymi z czasów lokacji. Te pierwsze 
wypełniały funkcje przede wszystkim centrów gro-
dowych – głównych lub lokalnych ośrodków władzy 
terytorialnej i kościelnej. Ich szybki wzrost w tym 
czasie był istotnym czynnikiem stymulującym roz-
wój ekonomiczny regionów. W znaczącym stopniu 
skupiały one bowiem życie ekonomiczne i publicz-
ne lokalnych społeczności. Procesy te ulegały wy-
datnemu przyspieszeniu w miarę upowszechniania 
się w XI w. rynku pieniężnego i instytucji targu. 
Wokół miejsc centralnych wyrastały dziesiątki 
osad służebnych. Ośrodki grodowe stawały się też 
miejscami wymiany, rozwoju rzemiosła oraz gro-
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madzenia i przechowywania danin składanych 
na rzecz władcy. Te ważne ekonomicznie funkcje 
zwiększały znaczenie wielu z nich i sprzyjały wzro-
stowi demograficznemu. Wokół ufortyfikowanych 
centrów wyrastały kolejne dzielnice o zróżnico-
wanych funkcjach określane mianem podgrodzi. 
U progu XII w. fundowane w czasach pierwszych 
Piastów zespoły grodowe nabierały cech ośrodków 
o charakterze protomiejskim.
 Część dawnych ośrodków grodowo-miejskich 
odegrała w wiekach XII i XIII kluczową rolę w proce-
sie tworzenia i umacniania państwa, a wysoka ranga 
wielu z nich przetrwała do naszych czasów. Jednak 
nie wszystkie grody piastowskie z XI w. stawały się 
miastami, choć znaczenie niektórych (np. Giecza, 
Ostrowa Lednickiego, Czermna-Czerwienia) w cza-
sach pierwszej monarchii piastowskiej było niepod-
ważalne. Znamy też przykłady ośrodków takich jak 
Wolin, Kruszwica, Chełmno-Kałdus czy Wiślica, 
których kluczowa rola w czasach powstawania pań-
stwa nie przeniosła się na okres nowożytny. 
 O ile wiek XI określić można jako czas tworze-
nia zwartych struktur protomiejskich o charak-
terze obronnym, których rdzeniem był gród oraz 
jedno lub kilka umocnionych pogrodzi (przykład 
XI-wiecznego Gniezna wydaje się tu dobrą ilustra-
cją), o tyle w następnym stuleciu te wczesne układy 
urbanistyczne uległy istotnym przekształceniom. 
Zmiany były niekiedy tak duże, że należy zadać 
pytanie, czy mamy tu kontynuację czy dyskonty-
nuację struktur z wieku XI. Charakterystyczną 
cechą ośrodków XII-wiecznych są policentryczne 
ich układy o zróżnicowanej funkcji (por. Piekal-
ski 2012: 267). Składają się na nie zarówno części 
umocnione miasta, jak i rozległe otwarte podgro-
dzia; te ostatnie niekiedy dominują przestrzen-
nie. Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, że to 
głównie centralne części tych ośrodków pozostają 
w sferze zainteresowań archeologów. W mniej-
szym stopniu badania inicjowane są poza obrębem 
ścisłego centrum. Przy definiowaniu tych dziel-
nic pomocne jest m.in. usytuowanie kościołów, 
cmentarzy oraz tradycja historyczna. O ile w części 
bezpośrednio przyległej do grodu ich granice są 
możliwe do wyznaczenia, o tyle granice zewnętrz-
ne podgrodzi są najczęściej wielką niewiadomą. 
Gdzie kończyło się wczesne miasto (aglomeracja 
miejska), a zaczynała wieś? Czy oddalone o kilka 

kilometrów od grodu skupiska osadnicze i cmenta-
rze znajdowały się w jurysdykcji miejskiego wójta/
sołtysa, czy też miały odrębne uregulowania prawne? 
 Pytania te są nieprzypadkowe, zmiany bowiem 
topografii wielu ośrodków zachodzące u progu 
XII w. były fundamentalne. Tezę tę ilustruje przy-
kład zmian topografii XII-wiecznego Sandomierza. 
Na Wzgórzach Staromiejskich, w miejscu dawnego 
cmentarza, powstała w ciągu tego stulecia rozle-
gła gmina miejska oraz co najmniej dwa kościoły 
pełniące kolejno funkcje parafialne. Na Wzgórzu 
Zamkowym jakościowo nowym elementem w kra-
jobrazie miasta był potężny wał drewniano-ziemny 
o konstrukcji skrzyniowej z fosą, do którego sukce-
sywnie dobudowywano przedwale. Wał posadowio-
no na stokach wzgórza, zatem odmiennie niż w fa-
zie poprzedniej. Z tego samego okresu pochodzi 
cmentarzysko szkieletowe odkryte na dziedzińcu 
zamkowym oraz, w bezpośrednim sąsiedztwie, za-
gadkowe relikty architektury kamiennej. Na Wzgó-
rzu Katedralnym odsłonięto pozostałości umocnień 
obronnych, porównywalnych z tymi ze Wzgórza 
Zamkowego. Głębokie przeobrażenia dotyczą Colle-
gium Gostomianum: w miejscu osady podgrodowej 
wyrósł przebudowany kościół św. Piotra i rozwinął 
się wokół niego cmentarz. Na początek XII w. przy-
pada koniec grzebalnej funkcji Wzgórza Miejskiego; 
w ciągu tego i następnych stuleci tereny te zajmowa-
no sukcesywnie pod zabudowę miejską. Niezmien-
ne funkcjonalnie pozostały w wiekach XII i XIII je-
dynie tereny grodu i podgrodzia (Buko 1998: 85 n.). 
 Trudne do zdefiniowania drogą analizy arche-
ologicznej pozostają elementy strukturalne wcze-
snych aglomeracji miejskich w skali mikro. Chodzi 
m.in. o lokalizację wymienianych w przekazach ze 
źródeł pisanych obiektów, takich jak karczmy, kra-
my, młyny, czy miejsca targowe, ale również o niezi-
dentyfikowane dotąd drogą badań archeologicznych 
kościoły – przykład wieloletniego poszukiwania ko-
ścioła św. Piotra na radomskiej Piotrówce wydaje 
się dobrą ilustracją skali problemów (por. Skubicha 
2010). Współczesna zabudowa miejska utrudnia też 
w wielu przypadkach odtworzenie zabudowy dzia-
łek miejskich w okresie przedlokacyjnym. 
 W trakcie prac archeologicznych odkrywamy 
pozostałości zabudowy mieszkalnej, ale tylko w spo-
radycznych przypadkach wnioskować można o zaję-
ciach ich mieszkańców. W tym kontekście przykład 
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budynku z Legnicy, który na podstawie znalezisk 
zidentyfikowany został jako dom tkacza z XII w., 
jest odkryciem godnym uwagi (Firszt 2002). Jeszcze 
mniej da się powiedzieć na temat reprezentacyjnej 
zabudowy ówczesnych miast (gdzie zlokalizowane 
były i jak wyglądały dwory i domy możnych?). Rów-
nież pytania o lokalizację pracowni rzemieślniczych, 
zwłaszcza warsztatów produkcyjnych ceramiki, po-
zostają najczęściej bez odpowiedzi. Być może część 
spośród nich zlokalizowana była poza ścisłym ob-
rębem badanych aglomeracji. Stąd należałoby sze-
rzej wykorzystać metody prospekcji geofizycznej 
w strefach położonych na obrzeżach średniowiecz-
nych ośrodków miejskich. Tezę tę wspiera odkrycie 
na terenie Przemyśla-Zasania pracowni garncarskiej 
zidentyfikowanej przypadkowo w trakcie prac bu-
dowlanych (por. Kunysz 1965). 
 Kolejne pytania dotyczą stratyfikacji społecz-
nej mieszkańców protomiast. W niewielkim stop-
niu pomocne są tutaj plany zabudowy mieszkalnej, 
ponieważ przetrwałe relikty domów z XII i XIII w. 
wydają się nazbyt jednorodne. Przesłanką wnio-
skowania w tym względzie może być natomiast 
usytuowanie budynków w przestrzeni wczesnego 
miasta i ich relacje w stosunku do miejsc central-
nych, takich jak kościół czy gród. Pomocne są też 
analizy wybranych kategorii źródeł. Badania arche-
ozoologiczne wykazały, że na Rynku Warzywnym 
w Szczecinie (zachodnie suburbium) mieszkała lud-
ność o wyższym statusie materialnym. Stwierdzono, 
że przełom w konsumpcji zwierzęcej w tym ośrodku 
następował od początku wieku XII, co sygnalizuje 
zdecydowany wzrost zainteresowania mieszkańców 
miasta wołowiną. Zaobserwowano, że model kon-
sumpcyjny mieszkańców suburbium wschodniego 
w tym czasie wskazuje na możliwość osiedlenia się 
w tym miejscu ludności wiejskiej (Osypińska 2009). 
Możliwości wnioskowania o strukturze przestrzen-
nej protomiast znacząco rosną dzięki przestrzen-
nej analizie występowania naczyń importowanych, 
co z kolei ilustrują badania nad ceramiką średnio-
wiecznego Kołobrzegu (por. Rębkowski 1995).
 W wieku XII w topografii miast przedkolacyjnych 
pojawiły się nowe jakościowo elementy zabudowy. 
Były to przede wszystkim coraz liczniejsze świąty-
nie. O ile znaczącą liczbę tych z wieku XI budowano 
z drewna, to wiek XII na obszarach miast określić 
można jako czas świątyń monumentalnych, których 

materiałem budowlanym był kamień. Wznoszenie 
budowli sakralnych podnosiło rangę wielu ośrod-
ków. Nie dziwi zatem, że w przestrzeni miast przed-
lokacyjnych liczba kościołów, zgrupowanych często 
na niewielkiej przestrzeni, była znacząca i zapew-
ne przewyższała potrzeby mieszkańców. Pomimo 
trwających badań tylko część spośród tych obiektów 
wzmiankowanych w źródłach pisanych została po-
twierdzona poprzez wyniki prac archeologicznych, 
co wymownie ilustruje choćby przykład cytowane-
go wyżej Sandomierza (por. Buko 1998).
 Wraz z kościołami w przestrzeń miast przedlo-
kacyjnych wkroczyły w wieku XII cmentarze. Stan-
dardem dla okresu XI i znacznej części wieku XII 
pozostaje cmentarz jednowarstwowy nazywany też 
rzędowym, wiejskim lub pozakościelnym, sytuowa-
ny z dala od zabudowy mieszkalnej1. Cmentarze 
wieku XII zachowały nadal wiele cech obrzędowo-
ści pogańskiej, takich jak wyposażanie zmarłych 
w broń, ozdoby, amulety i przedmioty codziennego 
użytku; są tam zarówno pochówki z orientacją za-
chodnią (zmarły „patrzy na wschód”), jak i wschod-
nią; ta ostatnia uważana jest za przejaw dawnych 
praktyk pogańskich. 
 Cmentarze obok grodzisk należą do najczęściej 
badanych przez archeologów. W ciągu wieku XII 
następowała zmiana zarówno w lokowaniu cmen-
tarzy wczesnośredniowiecznych, jak i w ich formie 
(Zoll-Adamikowa 1994; 1997). Miało to związek 
z powstawaniem w miastach kościołów: początkowo 
grodowych, nabierających z czasem statusu parafial-
nych. W ten sposób dokonała się kolejna przemia-
na ideologiczna. Poprzez „wkroczenie” cmentarzy 
do miast świat zmarłych wydatnie przybliżył się do 
świata żywych. Szczupłość miejsca przy kościołach 
lokowanych w ośrodkach wczesnomiejskich powo-
dowała, że nekropole te, zwane przykościelnymi, 
cechuje zwarty układ i wielowarstwowość. Jej źró-
dłem było wielokrotne deponowanie w tym samym 
miejscu kolejnych zmarłych. Najbardziej prestiżo-
wym i pożądanym miejscem pochówku było miejsce 
ad sanctos – czyli wnętrze świątyni w pobliżu grobu 
świętego (Dąbrowska 1997). Jednak liczba uprawnio-
nych do takiego pochówku była ograniczona do du-
chowieństwa i dostojników świeckich, w tym funda-
torów obiektów sakralnych. Preferowanym miejscem 

1  Szerzej na temat cmentarzy tej epoki pisali: H. Zoll-
Adamikowa (1966; 1971), M. Miśkiewiczowa (1969) oraz K. 
Wachowski (1975); w cytowanych pracach dalsza literatura. 
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wiecznego spoczynku pozostawały też tereny przy 
murach świątyni. Tezę tę ilustruje fakt, że najwięcej 
szczątków zmarłych na cmentarzach przykościelnych 
zalega tuż przy murach kościoła, a ich liczba zmniej-
sza się w miarę oddalania się od świątyni. 
 W wieku XII pojawiły się też cmentarze, które 
odbiegają od standardu epoki. Niekiedy przyczy-
ny tych odmienności dają się zidentyfikować. Przy-
kładem mogą być odkrycia w Trepczy koło Sanoka 
(por. Ginalski 2001). Zidentyfikowano tu m.in. dwie 
drewniane świątynie oraz liczące co najmniej kilkaset 
pochówków cmentarzysko szkieletowe. Jamy grobo-
we obstawiano kamieniami i przykrywano płytami 
piaskowca, co nadawało im formę sarkofagów. Stano-
wisko dostarczyło bogatej kolekcji zabytków rucho-
mych związanych z kultem religijnym. Ich charakter 
– relikwiarzowe krzyże (enkolpiony), srebrne kołty 
(elementy ozdób kobiecych noszonych na głowie), 
pozłacana płytka z przedstawieniem lwa, kilkanaście 
pierścieni oraz srebrne kolczyki zdobione filigranem 
wskazują na istnienie w tym rejonie jednego z ośrod-
ków na zachodniej peryferii Rusi. Metryki i daty ra-
diowęglowe odkryć sięgające XI w. wskazują na rolę, 
jaką ośrodek ten mógł odgrywać w chrystianizacji 
tej części Podkarpacia. Uważa się, że przyczyną za-
przestania użytkowania nekropoli stały się najazdy 
tatarskie połowy XIII w. (Ginalski 2001). Wybor-
nym poligonem do badań populacyjnych pozostaje 
z kolei cmentarzysko w Dziekanowicach położone 
na zapleczu Ostrowa Lednickiego. Odsłonięto tam i 
przebadano dotąd ponad 400 grobów szkieletowych 
datowanych na okres od 2. połowy XI i XII w. (Wrze-
sińscy 2002).Przy okazji badań rytuałów pogrzebo-
wych okresu XII i XIII w. formułowane są pytania, na 
które archeologia nie znajduje dotąd jednoznacznych 
odpowiedzi. Chodzi m.in. o miejsca pochówków do-
stojników kościelnych w XIII w., obowiązującą orien-
tację zmarłych na cmentarzach czy złożone kwestie 
dotyczące trwania i zaniku tzw. pochówków rzędo-
wych w wieku XII. W dyskusjach powraca pytanie, 
czy cezura przełomu obrzędowości pogrzebowej na 
ziemiach polskich określona na połowę XII w. (Zoll-
Adamikowa 1971:145) zostaje uzasadniona wynika-
mi nowszych badań (Wachowski 2002:113). Te i wiele 
innych pytań to trudne wyzwania tak dla historyków, 
jak i dla archeologów. 
 Około połowy XIII w. i tuż po jego połowie 
w krajobrazie ziem polskich pojawiły się miasta lo-

kacyjne. Z punktu widzenia topografii są one o wiele 
bardziej czytelne dla archeologów. Obserwujemy tu 
bowiem regularne rozplanowanie ośrodka w formie 
czytelnego do dnia dzisiejszego prostokątnego placu 
(rynku) i zgrupowanych wokół bloków zabudowy. 
Jednak i tutaj pojawiają się pytania: czym dla arche-
ologów jest lokacja miast. Jaka była topografia miast 
w okresie lokacji? Czy tereny, na których wytyczano 
działki, pozostawały wcześniej niezabudowane? Co 
było u podstaw decyzji wyboru? Co się działo w tym 
samym czasie na peryferiach i w dawnych centrach 
miast przedlokacyjnych? Są to również pytania do-
tyczące wieloetniczności mieszkańców miast (np. 
gmin niemieckich w Gdańsku czy Szczecinie) czy 
nowych wzorców budownictwa mieszkalnego. Te 
i wiele innych kwestii podnoszonych w literaturze 
przedmiotu (np. Piekalski 2002; 2012) nie traci ak-
tualności dla okresu XII i XIII w. 
 Odmienne i nadal słabo rozpoznane pozostają 
wzorce zabudowy ośrodków miejskich położonych 
na wschodnim pograniczu naszego kraju. Chełm 
z połowy XIII w. – miasto doby Romanowiczów – 
jest tutaj wymownym przykładem (por. Buko 2004; 
w cytowanej pracy dalsza literatura).
 Okres 2. połowy XIII w. generuje również py-
tania o nowe elementy strukturalne ośrodków 
wczesnomiejskich, takich jak kościoły parafialne 
i ich nekropole, systemy fortyfikacyjne czy szlaki 
komunikacyjne. Należy również rozważyć złożo-
ne kwestie dotyczące roli i czasu zaniku dawnych 
centrów grodowych, w których miejscu wyrastały 
z czasem kamienne i ceglane zamki. Co się działo 
z grodami w okresie po lokacji, zanim wybudowa-
no kamienne zamki? Czy nadal wypełniały wszyst-
kie wcześniejsze funkcje? 
 Oddzielnym problemem pozostają kwestie do-
tyczące tzw. grodów kasztelańskich. Jeżeli w ślad za 
S. Gawlasem (1996) przyjmiemy tezę o znaczącym 
wzroście zasięgu włości feudalnych w wieku XII, 
a zarazem o stosunkowo późnym wykształceniu 
się urzędu kasztelana, to należałoby zadać pytanie 
o funkcje XII-wiecznych grodów oraz o formy i lo-
kalizacje rezydencji możnych, które w przypadku 
interesującego nas okresu pozostają poza zasięgiem 
obserwacji archeologicznej. W problematyce tej 
mieści się też zagadnienie końcowej cezury budo-
wy grodów, które powstawały jeszcze około połowy 
wieku XIII – na co wskazuje przykład grodu puł-
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tuskiego (por. Mierosławski, Pela 1989). To równie 
złożone problemy powstawania form hybrydowych 
– konstrukcji pośrednich pomiędzy grodem a zam-
kiem – co wykazują badania realizowane na ziemi 
dobrzyńskiej i chełmińskiej (por. Poliński 2005). 
Wreszcie w szeroko rozumianej problematyce badań 
grodów interesującego nas okresu mieści się kwestia 
funkcji lokalnych ośrodków władzy. Zagadnienia te 
znalazły interesujące naświetlenie na przykładzie 
wieloletnich badań ośrodka grodowego w Bytomiu 
Odrzańskim (Moździoch 2002).

Wieś w XII i XIII w.: nadal mało poznane pole ar-
cheologicznej eksploracji 

 W przeciwieństwie do miast osiedla wiejskie XII 
i XIII w. nie były dotąd w Polsce przedmiotem od-
dzielnych, a tym bardziej długofalowych projektów 
badawczych. Z racji rozproszenia w terenie osady 
te są też trudne do identyfikacji. O obecności wie-
lu z nich, zlokalizowanych często na polach upraw-
nych, archeolodzy dowiadują się, gdy proces ich 
niszczenia dobiega końca. 
 Na stanowiskach wiejskich z reguły brakuje 
warstw ciągłych, do czego przyczyniła się głęboka 
orka i procesy erozyjne. Jedynie obiekty głęboko 
wkopywane w ziemię mogły przetrwać do naszych 
czasów. Opuszczone budynki naziemne wykony-
wane z nietrwałych materiałów, takich jak drewno, 
podlegały rozbiórce i nie pozostawiły żadnych śla-
dów. W przeciwieństwie do ośrodków typu miej-
skiego, na terenie osad wiejskich, zwłaszcza tych 
o układzie rozproszonym, brak jest reliktów zwartej 
zabudowy. Stąd częściej odsłaniane są pojedyncze 
obiekty, rzadziej ich układy przestrzenne. Rozpo-
znanie tych ostatnich umożliwiają badania nienisz-
czące i szerokopłaszczyznowe. 
 W Polsce, odmiennie aniżeli w krajach Europy 
Zachodniej, brakuje zintegrowanych programów 
badań form osadnictwa wiejskiego w kontekście 
przeobrażeń, jakim podlegało ono w ciągu wieków2. 

2  Problematyce badań tej kategorii źródeł poświęcali uwa-
gę w przeszłości tylko niektórzy autorzy. Ich prace mają 
najczęściej charakter przyczynkarski i dotyczą ogólnych 
problemów badania wsi wczesnośredniowiecznych (np. Ra-
jewski 1957; Hensel 1964), ich morfologii (np. Szulc 1988) 
oraz wybranych aspektów badań na poziomie regionu (np. 
Młynarska-Kaletynowa 1967; Kunysz 1966; Rozwałka 1999). 
Oddzielną grupę stanowia prace syntetyczne (por; Podwiń-
ska 1971; Dowiat red. 1985). Cenną dla archeologów zaj-
mujących się problematyka wsi wczesnośredniowiecznych 
jest monografia Karola Modzelewskiego (2000) poświęcona 

Stąd przedmiotem analiz są najczęściej wybrane ele-
menty zabudowy (mieszkalnej, gospodarczej), a tyl-
ko w sporadycznych przypadkach ich szerszy kon-
tekst osadniczy. Najczęściej zapomina się, że wieś 
interesującego nas okresu, to również jej otoczenie, 
takie jak grunty uprawne i dawne ich podziały, szlaki 
komunikacyjne, cmentarze czy kościoły. Wszystkie 
te elementy pozostawały względem siebie w okre-
ślonych relacjach przestrzennych, funkcjonalnych 
i chronologicznych. Stąd każdy z nich powinien być 
analizowany w odniesieniu do pozostałych. 
 Problemem pozostaje określanie chronologii 
znalezisk. W przeciwieństwie do ośrodków miej-
skich, zróżnicowanych pod względem kultury i sta-
tusu (niekiedy pochodzenia) mieszkańców, czas na 
wsi miał inny wymiar. To nie moment pojawiania 
się nowych mieszkańców, przemian wzorców zabu-
dowy czy kultury materialnej, ale stabilność utrwa-
lonych systemów społeczno-kulturowych, trwałość 
i niezmienność struktur osadniczych charakteryzu-
je większość średniowiecznych osiedli. Obowiązy-
wał w nich czas cykliczny, a jego składniki określały 
codzienne zajęcia gospodarskie i rytm prac polo-
wych. Sprzyjało to stabilizacji, niekiedy wręcz petry-
fikacji nie tylko wzorców osadnictwa, ale i kultury 
materialnej. Nie dziwi zatem, że na wsi częściej ani-
żeli w ośrodkach miejskich obserwujemy świadec-
twa braudelowskiego „długiego trwania” (Braudel 
1971), znajdujące odbicie w szczególnych cechach 
kultury materialnej. Tezę tę ilustrują też interdyscy-
plinarne badania przeprowadzone na terenie wiej-
skiego zespołu osadniczego w Kleczanowie koło 
Sandomierza. Tutaj pojęcia takie jak „wczesne śre-
dniowiecze”, „późne średniowiecze” czy „nowożyt-
ność” mają względny wymiar. Użytkowane w IX w., 
drążone w lessie jamy gospodarcze po ponad 1100 
latach znajdują nadal zastosowanie niecałe 2 km od 
miejsca badań. Na cmentarzach i osadach wiejskich 
brak jest też często charakterystycznych dla miast 
znamion przejścia znajdujących odbicie w kulturze 
materialnej (por. odpowiednie rozdziały w pracy: 
Buko red. 1997). 
 Z dotychczasowych badań archeologicznych 
wynika, że wsie na ziemiach polskich okresu XII-
-XIII w. różnią się między sobą genezą, czasem 
trwania, funkcją i rozplanowaniem przestrzennym. 

organizacji gospodarczej państwa piastowskiego. Przegląd 
badań zamieszcza S. Moździoch (1997).
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Z punktu widzenia chronologii najbardziej intere-
sujące wydają się wsie powstałe jeszcze przed zaist-
nieniem państwa polskiego i obecne w krajobrazie 
ziem polskich do czasów nam współczesnych. Ilu-
stracją tej grupy jest cytowany wyżej Kleczanów 
z przetrwałymi nadal w krajobrazie współczesnej 
wsi kurhanami z IX w., górującą w obecnym krajo-
brazie wsi sylwetą kościoła parafialnego, o genezie 
sięgającej zapewne XII w., funkcjonującymi nadal 
średniowiecznymi szlakami komunikacyjnymi czy 
elementami obrzędowości religijnej mającej odle-
głe konotacje (por. Buko red. 1997). Niekiedy, jak 
wykazały np. badania w rejonie wsi Góra pod Po-
znaniem, przywiązanie do miejsca trwało nawet od 
początku wczesnego średniowiecza: od kilkuzagro-
dowej wsi, poprzez gródek z osadą przygrodową, do 
wieży mieszkalno-obronnej posadowionej w wie-
ku XIII na kopcu. Dopiero intensywne przemiany 
osadnicze u schyłku XIII w. i nowe regulacje prawne 
spowodowały przemieszczenie się wiejskiego cen-
trum w inne miejsce (Kóčka-Krenz 2002: 382).
 Osady podobne do opisanych mają w przypad-
ku studiów archeologicznych znaczenie szczególne. 
Z jednej bowiem strony ujawniają odległe, bo sięga-
jące czasów przedpaństwowych korzenie, z drugiej 
zaś są pomostem pomiędzy odległą przeszłością 
a teraźniejszością, stając się wymownym pomni-
kiem historii regionu.
 Odrębną grupę stanowią osady wczesnopań-
stwowe znane jako tzw. wsie służebne. Na ziemiach 
polskich ten typ osiedli to, zdaniem wielu autorów, 
„import” idei, której początków doszukiwać się 
można w świecie karolińskim (por. Modzelewski 
2000). Od XII w. część osad tego typu przestała być 
posiadłościami władcy, głównie (choć nie tylko) 
jako skutek nadawania ich kościołom. Inne stanowi-
ły nadal własność państwową. Przyczyn tego stanu 
rzeczy upatruje się w zmianach systemu administro-
wania państwem, zwłaszcza w przejściu od podziału 
na prowincje do powstania księstw dzielnicowych, 
co wprowadzono w 1. połowie XII w. Koncepcja 
ta nie jest bynajmniej jedyną, jaką sformułowano 
w literaturze przedmiotu. Równocześnie zwraca się 
bowiem uwagę na niedocenianą rolę wielkich wło-
ści feudalnych, które na większą, aniżeli się przy-
puszcza, skalę zaistnieć mogły już w wieku XI. Nie 
można zatem wykluczyć, że w wielu przypadkach 
powstanie wsi służebnych należałoby wiązać nie tyle 

z funkcjonowaniem prawa książęcego, ile z procesa-
mi wczesnej feudalizacji (por. Gawlas 1997). 
 Jak zweryfikować słuszność lub bezzasadność 
przedstawionych koncepcji? Być może dobrym spo-
sobem byłoby przebadanie wybranej liczby osiedli, 
o charakterystycznych, związanych z różnymi sfera-
mi wytwórczości toponimach. Szczególnie przydat-
ne w tym względzie mogłyby być wsie o toponimach 
dotyczących produkcji metalurgicznej, jak Grotniki, 
Rudniki, Żerniki czy Złotniki. Wykrycie na terenie 
takich wsi obecności/braku świadectw wytopu i ob-
róbki metali mogłoby być istotnym argumentem na 
rzecz jednej bądź drugiej hipotezy. 
 Grupą nadal słabo rozpoznaną są „wsie prze-
mysłowe”. Mam na myśli osady specjalizujące się 
w przemyśle wydobywczym i przetwarzaniu su-
rowców naturalnych. W odróżnieniu od osad typu 
służebnego cechował je niebywały rozmach pro-
dukcji, wykorzystywanie zaawansowanych techno-
logii i szerokie kontakty zewnętrzne, nawiązywane 
w ramach handlu i wymiany. Ich początki sięgają 
niekiedy XI i XII w., a w wielu przypadkach moż-
na obserwować, że kontynuowano w nich przemysł 
wydobywczy aż po czasy nowożytne. W przeciwień-
stwie do osad służebnych ta grupa osiedli stanowiła 
niezależną od doraźnej organizacji politycznej sferę 
aktywności gospodarczej. 
 W ostatnich latach rozmachu nabrały archeolo-
giczne badania nad początkami eksploatacji rud 
ołowiu i srebra na ziemiach polskich, dostarczając 
wiele godnych uwagi i nieznanych wcześniej odkryć. 
Większość osiedli związanych z hutnictwem metali 
kolorowych zlokalizowana jest w rejonie Dąbrowy 
Górniczej. W okresie od 2. połowy XI w. aż po 2. po-
łowę XII w. funkcjonowała tu huta służąca do wyto-
pu ołowiu i srebra. Znaczenie tego typu odkryć roz-
patrywać można nie tylko w kontekście produkcji 
przemysłowej, ale również kontaktów handlowych 
z wielkimi emporiami handlowymi położonymi 
na wybrzeżu Bałtyku (por. Rozmus 2004). Kwestie 
handlu, którego przedmiotem były przede wszyst-
kim ołów, srebro, a także półprodukty potrzebne do 
produkcji szkła czy też szkliwienia naczyń, w tym 
związki ołowiu, wymagają wielu dalszych studiów. 
 Kolejną grupę stanowią wsie funkcjonujące w XII 
i XIII w. wokół dawnych miejsc kultu pogańskiego, 
zlokalizowane w rejonie Gór Świętokrzyskich czy 
góry Ślęży (por. Gąssowscy 1970; Domański 2000; 

26



Archeologia ziem polskich XII i XIII wieku: przegląd problematyki badawczej

w cytowanych pracach literatura). Istotne w tym 
kontekście są pytania o transformacje funkcji, jakie 
ośrodki te przechodziły w wyniku postępów chry-
stianizacji, w tym złożone kwestie trwania i zaniku 
pogańskiej tradycji w XI-XIII w.
 Istotnym postulatem badawczym dla omawiane-
go okresu pozostają najstarsze okręgi parafialne i ich 
relacje do wcześniejszych sieci osadniczych. Prace 
tego typu podejmowano w Polsce dotąd sporadycz-
nie. Wśród nielicznych są badania zrealizowane dla 
archidiakonatu lubelskiego. Wykazały one w spo-
sób dowodny, jak bliskie względem siebie pozostają 
dane źródeł pisanych i archeologia (por. Rozwałka 
1999). Omawiane studium to zarazem efektywna 
realizacja kluczowego postulatu współczesnych ba-
dań mediewistycznych, jakim pozostaje integracja 
różnych dyscyplin naukowych. 
 Podobnie jak w przypadku miast, inspirującym 
źródłem nadal są wiejskie cmentarze przykościelne. 
Wchodzą tu w grę badania miejscowych populacji, 
w tym ich cech przeżyciowych, filiacje rodzinne i kul-
turowe. Istotne kwestie dotyczą regionów później 
objętych jurysdykcją Kościoła, takich jak Pomorze, 
w tym trwających tu nadal w XII w. cmentarzy rzędo-
wych. Kto miał nad nimi nadzór? Czy podlegały one 
jurysdykcji kościelnej ośrodków miejskich? Tutaj też 
później aniżeli w innych regionach kraju pojawiają się 
cmentarze przykościelne. Chrystianizacja Pomorza w 
XII i XIII w. winna być zatem postrzegana jako wie-
lokierunkowy i długotrwały proces kulturowy (por. 
Rębkowski 2007: 209 nn.). 
  Wieki XII i XIII w krajobrazie wsi to czas trwa-
nia dawnego, ale również nieuchronnych zmian, 
zachodzących w mentalności mieszkańców osiedli 
wiejskich w związku z upowszechnianiem się sieci 
parafialnych. Na tym tle powstają kolejne pytania: 
Co się działo z dawnymi pogańskimi cmentarzami 
nadal widocznymi w terenie? Jakie były dalsze losy 
ośrodków kultowych zlokalizowanych na wyspach 
jeziornych na Pomorzu (por. Chudziak 2010)? Jak je 
postrzegano w XII i XIII w.?
 Nieuchwytnych dla obserwacji archeologicznej 
jest wiele innych kluczowych kwestii: układy prze-
strzenne osad wiejskich, granice wsi (czy i w jakim 
stopniu są możliwe do wyznaczenia?), podziały pól 
czy miejsce kościoła i cmentarza w topografii wsi 
XIII-wiecznej. To również istotne problemy etno-
kulturowe: w jakim stopniu wsie XII i XIII w. trakto-

wać należy jako centra osadnicze endogenne, rozwi-
jające się poprzez lokalny potencjał demograficzny, 
w jakim zaś były zróżnicowane etnicznie. 
 Przyszłościowe w naszym kraju, choć wdro-
żone do praktyki w krajach Europy Zachodniej, 
pozostają próby identyfikacji miejsc aktywności 
gospodarczych m.in. strefy hodowli, warsztatów 
produkcyjnych czy stref uprawnych – pól i pastwisk. 
W grupie tej umieścić należy badania nad zmiana-
mi klimatycznymi i hydrograficznymi w przeszłości 
i ich wpływ na mapy osadnictwa wiejskiego. Duże 
znaczenie w tych projektach odgrywają badania nie-
destrukcyjne i szerokopłaszczyznowe, w tym inten-
sywne, wielohektarowe prospekcje powierzchniowe. 
 Innym problemem badawczym pozostaje stwier-
dzony w wyniku badań mediewistów zanik starszych 
osad wiejskich z XI i XII w. oraz lokacje nowych 
osiedli w wieku XIII w wyniku rozwoju wielkiej 
własności ziemskiej. W miejsce dawnych źrebi, 
których intensywny proces zanikania obserwowa-
ny jest na ziemiach polskich szczególnie w latach 
czterdziestych XIII w., powstają duże skupiska wiej-
skie o zabudowie nieregularnej i zwartej. Lokowano 
je niejednokrotnie w innych aniżeli starsze osady 
miejscach (Podwińska1971:140nn.). Dotychczaso-
wy stan rozpoznania archeologicznego nie pozwa-
la jednak udzielić wiążącej odpowiedzi na pytanie, 
w jakim zakresie procesy lokacyjne miast z połowy 
XIII w. pociągały za sobą zmiany strukturalne ich 
zaplecza wiejskiego. I dalej: czy nowe lokacje wsi 
i kościołów parafialnych pociągały za sobą szyb-
ki zanik osad starszych, a może większe znaczenie 
miały procesy rozłożone w czasie? Pytania te stano-
wią kolejne ważne wyzwania dla archeologów. 

Wczesne klasztory jako element krajobrazu kultu-
rowego ziem polskich XII-XIII w.

 Okres XII i XIII w. to również czas nowej jako-
ściowo architektury sakralnej związanej z pojawia-
niem się na ziemiach polskich wielu zgromadzeń 
zakonnych (Zachwatowicz 1971). Wznoszone wów-
czas obiekty wzbogacały i ubarwiały krajobraz osad-
niczy i kulturowy ówczesnej Polski. Wiele z nich 
pozostawiło po sobie trwałe świadectwa w postaci 
kościołów, elementów zabudowy klasztornej, cmen-
tarzy czy wreszcie świeckiego zaplecza osadniczego. 
Inne, wielokrotnie przebudowywane w ciągu wie-
ków, zmieniały, zatracały swą pierwotną formę. 
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 W badaniach najstarszych zespołów klasztor-
nych jest kilka grup zagadnień, przy rozwiązywa-
niu których archeologia odgrywa szczególną rolę. 
Pierwsza dotyczy początków najstarszych zgroma-
dzeń na ziemiach polskich. Wobec niedostatku źró-
deł pisanych sposobem pozyskiwania danych w tym 
względzie są przetrwałe w ziemi relikty architektury 
kopalnej, towarzyszące im stratyfikacje i ich zawar-
tość kulturowa. Na tej podstawie formułowane są 
wnioski na temat czasu powstania, planów prze-
strzennych, kierunków oraz dynamiki przeobrażeń, 
jakim podlegały te obiekty monastyczne w okresie 
ich funkcjonowania. 
 Przedmiotem zainteresowań są też pochów-
ki znajdowane w obrębie klasztorów. Archeolodzy 
zwracają uwagę na kilka istotnych tu kwestii. Pierw-
szym jest miejsce usytuowania grobów, którym mógł 
być kościół konwentualny, ale też strefa wokół nie-
go, krużganki czy lokowany w sąsiedztwie klasztoru 
cmentarz. W przypadku kościoła konwentualnego 
nie mniej ważna jest lokalizacja pochówku (prezbite-
rium, krypta, strefa nawowa), jego forma (pochówek 
wziemny, w obudowie drewnianej lub z płyt kamien-
nych), elementy rytu pogrzebowego, takie jak obec-
ność bądź brak wyposażenia, jego cechy szczególne 
(w tym obecność/brak atrybutów władzy świeckiej 
lub kościelnej), wzajemne relacje pochówków, kwe-
stia ich liczby (występowanie pojedyncze lub w sku-
piskach) i wiele innych. W przypadku klasztorów 
częściej, aniżeli w innych kontekstach, liczyć się nale-
ży z pochówkami osób zarówno świeckich, jak i du-
chownych o różnym statusie społecznym. Byli tam 
bowiem chowani zarówno mnisi, w tym opaci, jak 
i osoby świeckie bezpośrednio lub pośrednio związa-
ne z klasztorem. W tym ostatnim przypadku wcho-
dzą w grę grupy ludności służebnej pełniącej różne-
go rodzaju posługi oraz możni darczyńcy, włącznie 
z osobistościami najwyższej rangi, do których zali-
czyć należy księcia i członków jego rodziny. 
 W kręgu zainteresowań znajduje się też klasztor-
ne osadnictwo towarzyszące. Mam na myśli zarówno 
pozostałości warsztatów, jakie funkcjonowały na pla-
cu budowy klasztoru, jak i wytwarzające różne dobra 
na jego zapleczu. Ważne miejsce zajmowały tu osady, 
których życie i codzienna praca podporządkowane 
były rytmowi życia wspólnot zakonnych. 
 Nierozstrzygnięte pozostają pytania, w jakim 
stopniu wczesne klasztory oprócz funkcji sakralnych 

stanowiły uzupełnienie aktywności gospodarczych 
kraju, a może była to równoległa sfera aktywności 
ekonomicznych. Jakie funkcje przypisać można 
warsztatom na placu budowy klasztorów? Czy funk-
cjonowały one w sposób ciągły, czy też uruchamiano 
je tylko na czas budowy obiektów monastycznych? 
Jakie funkcje pełnił klasztor w kontekście lokalnego 
osadnictwa wiejskiego?
 Odpowiedź na tak sformułowane pytania wy-
maga realizacji interdyscyplinarnych programów 
badawczych, w których równoległym przedmiotem 
dociekań byłyby zespół monastyczny i jego lokalne 
zaplecze osadnicze; dobrą ilustracją w tym wzglę-
dzie mogą być wyniki badań nad najstarszymi za-
łożeniami klasztornymi benedyktynów i cystersów 
(np. Kurnatowska red. 1996; Wyrwa 2000). 

Archeologiczna „ściana wschodnia”: wiele pytań 
i mało znaczących programów badawczych

 Odmiennie od innych regionów naszego kraju, 
terytoria położone na wschód od Wisły przez lata 
znajdowały się poza głównym nurtem zaintereso-
wań polskiej archeologii, w tym dotyczącej okresu 
XII i XIII w. Opinii tej nie zmienia fakt, że tradycja 
badań sięga tu XIX w., a jakość dotychczasowych 
odkryć i duży potencjał badawczy regionów są nie-
podważalne. Jednak na terenach tych brak było (i po 
części jest tak nadal) akademickich tradycji rozwija-
nia badań na szeroką skalę. 
 Przyszłościowym polem eksploracji archeologii 
XII i XIII w. pozostają nadal Warmia i Mazury, choć 
corocznie w różnym zakresie działa tu wiele ekspe-
dycji. Zrealizowane przed dekadą studia nad mikro-
regionem osadniczym jeziora Salęt są największym 
dotąd naukowym przedsięwzięciem w zakresie ar-
cheologii interesującego nas okresu. Ujawniły one 
z całą wyrazistością nie tylko nieuniknione luki 
wiedzy, ale i brak płaszczyzny porównań uzyska-
nych wyników do szerszego kontekstu osadniczego 
(por. Nowakiewicz 2006). Inne prace realizowane 
w latach ubiegłych i będące w toku (np. Wróblewski, 
Nowakiewicz 2005; Wróblewski, Nowakiewicz, Bo-
gucki 2006) mają charakter przyczynkarski lub re-
prezentują wąski, źródłoznawczy aspekt poznawczy.
 W przypadku Podlasia więcej uwagi poświęcano 
kwestiom osadniczym oraz obrządku pogrzebowe-
go. Jednak i tutaj największym dotąd przedsięwzię-
ciem badawczym pozostaje opublikowana w roku 

28



Archeologia ziem polskich XII i XIII wieku: przegląd problematyki badawczej

1969 monografia Drohiczyna (Musianowicz 1969). 
Fundamentalne znaczenie mają studia J. Kalagi 
(2006) nad obrządkiem pogrzebowym wschodniego 
Mazowsza, ale niewyjaśnione pozostają m.in. przy-
czyny dysproporcji liczebności kości znajdowanych 
w grobach ciałopalnych, wahające się od dwudzie-
stu paru do niemal tysiąca ułamków oraz ich liczba 
w skupiskach pod kurhanem. Jeżeli w tym samym 
kurhanie praktyką było deponowanie nawet kil-
kunastu zmarłych, często o różnej płci i strukturze 
wieku, to powstaje pytanie, jak organizowano takie 
ceremonie w czasie?
 Na Mazowszu, w tym na Podlasiu, osobliwością 
obrządku pogrzebowego pozostają groby z konstruk-
cjami kamiennymi. Przez wiele lat sądzono, że są one 
jedyną formą pochówków na Mazowszu w okresie 
wczesnopaństwowym (szerzej na ten temat w: Duli-
nicz 1998; w cytowanej pracy literatura). I choć wiele 
problemów szczegółowych wymaga nadal rozstrzy-
gnięcia, to aktualna pozostaje teza o narodzinach 
tego zjawiska z inspiracji zewnętrznych. O randze 
problemu najlepiej świadczy to, że w nowszej literatu-
rze przedmiotu na określenie tych rytuałów pojawia 
się nazwa „kultury grobów kamiennych” (Dulinicz 
2009:746). Pamięć o takim obyczaju chowania zmar-
łych na Mazowszu była silnie zakorzeniona i zastana-
wiająco trwała (XII-XIII w.), sięgała bowiem okresu 
niemal 150 lat. Czy źródła opisywanych zjawisk miały 
korzenie w złożonych procesach osadniczych i kultu-
rowych, których wynikiem jest unikatowy w tej części 
Europy przykład synkrazji funeralnej, łączącej w ory-
ginalną całość elementy skandynawskie, bałtyjskie 
i rodzime – to pytanie, którego w dalszych pracach 
obrządku pogrzebowego na Mazowszu i Podlasiu nie 
sposób pominąć. 
 Kluczową kwestią badań dla wschodniego Ma-
zowsza pozostają kwestie etnokulturowe w kontek-
ście przemian ideologicznych zachodzących w okre-
sie XII-XIII w., w tym presji Kościołów wschodniego 
i zachodniego oraz pogaństwa. To również osobli-
wości wytworów kultury materialnej, których ilu-
stracją są tzw. naczynia typu drohiczyńskiego. Ich 
geneza i cechy szczególne były ostatnio przedmio-
tem szczegółowych studiów (Wójcik 2012). 
 W przypadku ziem chełmskiej i przemyskiej 
podkreślić należy złożone kwestie badań miast 
przedkomunalnych, takich jak Chełm, Sanok, Jaro-
sław czy Przemyśl, rozwijających się według własne-

go wzorca, w którym czytelne są inspiracje ideowe 
z ziem ruskich. Ich ilustracją są wieloletnie badania 
Chełma doby Romanowiczów (koniec XII-XIII w.). 
Na terenie dzisiejszego miasta zaistniały szczególnie 
dogodne warunki polityczne i ideologiczne do łą-
czenia się różnych tradycji kulturowych w związku z 
powstaniem księstwa halicko-wołyńskiego. W cza-
sach Daniela Romanowicza (1227-1264) staje się ono 
nieformalną stolicą księstwa. W krajobrazie miasta 
i jego okolic pojawiają się monumentalne budowle 
sakralne i świeckie, w tym aż trzy kamienne wieże. 
Chełm tych czasów jawi się jako znaczący ośrodek 
wczesnomiejski, o wieloetnicznym, ponadnarodo-
wym charakterze (por. Buko 2004; tam dalsza lite-
ratura). Dalszych, nie mniej interesujących danych, 
w tym dotyczących rozwoju najstarszej architektury 
kamiennej, dostarczają badania Przemyśla (Pianow-
ski, Proksa 2008; Sosnowska red. 2010). 
 Równoległym polem badań pozostają grody 
dawnego pogranicza polsko-ruskiego. Cechuje je 
niespotykana w innych regionach naszego kraju róż-
norodność form, chronologii i czasu trwania (por. 
Dzieńkowski 2010). Jest przy tym rzeczą interesują-
cą, że pomimo zmiennej przynależności politycznej 
tych ziem część grodów pogranicznych rozwijała się 
nieprzerwanie IX–XIV w., co wykazały ostatnio ba-
dania grodziska w Busównie położonego w rejonie 
tzw. grodów czerwieńskich (por. Buko, Dzieńkow-
ski 2008); definicja tych ostatnich pozostaje nadal 
polem eksploracji naukowych3.

Uwagi końcowe
 Niezależnie od zasygnalizowanych wyżej kwestii 
okres XII i XIII w. to czas wielu fundamentalnych 
przemian w kulturze materialnej. Mam na myśli 
zwłaszcza zmiany zachodzące w sferze produkcji 
ceramiki – najbardziej masowej kategorii znalezisk. 
Wymieńmy pojawienie się w XII w. wielu nowych 
form wyrobów i ich nowe cechy stylistyczne. Dalszych 
badań wymaga czas wprowadzenia na ziemiach pol-
skich techniki taśmowo-ślizgowej odnoszony najczę-
ściej do początku lub 1. połowy XII w. Nie wiemy, czy 
w każdym regionie innowacje te wprowadzane były 
równolegle, czy też procesy te w różnych regionach 

3  Nowe perspektywy otwiera zainicjowany ostatnio program 
NPRH dotyczący badań w rejonie Czermna-Czerwienia 
przygotowany w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN i 
realizowany od 2013 r. przez interdyscyplinarny zespół pod 
kierunkiem dr hab. M. Wołoszyna. 
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były zróżnicowane. Na początku XII w. zainicjowano 
nowe technologie garncarskie związane z ośrodkami 
produkcyjnymi glin białych, których bujny rozwój 
przypada na okres XIV i XV w. w rejonie Gór Świę-
tokrzyskich (por. Buko, Kajzer red. 2005). Na schyłek 
XII i 1. połowę XIII w. datuje się pojawienie zdefinio-
wanych ostatnio szkliwionych naczyń wykonywa-
nych w tradycji rusko-bizantyjskiej (por. Auch 2004). 
Z kolei połowa XIII w. to ważna cezura dotycząca 
pojawienia się w ośrodkach miejskich ceramiki stalo-
woszarej (por. Kurnatowska 1973). Nierozstrzygnię-
te pozostaje pytanie, od kiedy i w jakim zakresie jej 
znajomość upowszechniała się w regionach oraz jaki 
był zasięg produkcji tego typu w ośrodkach wiejskich. 
Dalszych badań wymaga zagadnienie tzw. ceramiki 
tradycyjnej z XII i XIII w. identyfikowanej w na terenie 
ośrodków miejskich (por. Trzeciecki 2011). Wreszcie 
podkreślić należy zbyt mały nadal udział w badaniach 
ceramiki XII i XIII w. technik archeometrycznych, co 
ogranicza pola możliwych analiz. 
 Przedstawione wyżej zagadnienia wskazują na 
wysoką atrakcyjność badań, ale również na wiele 
fundamentalnych pytań i problemów wymagają-
cych rozstrzygnięcia. Stąd podobnie jak w ubiegłych 
dekadach okres początków państwa polskiego, tak 
teraz archeologia XII i XIII w. mają szansę wyzna-
czać główne trendy zainteresowań polskiej arche-
ologii średniowiecznej. 
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Archaeology of the Polish lands
in the 12th and 13th c.: a survey

of research questions 
Summary 

 The period covering the 12th and 13th c. can be described as a 
time of both intensive development and reorganisation of set-
tlement structures. In the first half of the 12th c. the organisation 
based on fortified settlements was being replaced by principali-
ties and a new system of economic management of the state. 
During that time in other regions Christianisation had already 
been considerably advanced. We can observe significant chang-
es in craft production and spatial organisation of towns and 
village settlements. Finally, the mid-13th c. marked the time of 
Tatar raids after which towns entered a new stage of develop-
ment, i.e. an organisation based on foundation charters under 
the Magdeburg law. In the second half of the 13th c. construction 
of strongholds rapidly declined to be successively replaced with 
first stone and then brick castles. 
 Combined stronghold-town centres from the time between the 
12th and mid-13th c. mark a transition stage in the development of 
Polish towns – between those founded by the first Piast rulers and 
those established in the charter period. Archaeological definition 
of micro-scale structural elements of the early towns is far from 
easy. These include the localisation of objects mentioned in writ-

ten sources, such as inns, trading stalls, mills or marketplaces and 
also churches as yet archaeologically unidentified. 
 The 12th c. brings qualitatively new developmental elements 
into the topography of pre-charter towns. First and foremost 
those were the increasingly numerous churches. That was the 
time of monumental edifices, with stone as the building mate-
rial. Along with churches, in the pre-charter towns of the 12th c. 
appeared cemeteries. They still maintained many features of the 
pagan ritual, such as equipping the dead with weapons, orna-
ments, amulets and objects of everyday use. 
 Studies of burial rituals give rise to questions to which archae-
ology as yet knows no indisputable answers. They involve such 
issues as the burial places of church dignitaries in the 13th c., the 
obligatory orientation of the dead in the cemeteries, progress 
in Christianisation and the complex problems concerning the 
duration and disappearance of row burials in the 12th c. 
 Around the mid-13th c. and shortly afterwards towns founded 
on charters appeared in the Polish landscape. But again, there are 
unsolved questions: what is a charter-founded town for an ar-
chaeologist? Were the areas in which land plots were demarcated 
previously free of any buildings? What was happening at that 
time on the peripheries and in the former centres of pre-charter 
towns? There are also questions concerning the multi-ethnicity of 
town dwellers and the new models of housing development. 
 Another problem involves castellan strongholds, and equally 
intricate issues of the growth of hybrid forms – constructions 
half way between a stronghold and a castle, as revealed by re-
search realised in Dobrzyń and Chełmno lands. As opposed to 
towns, the 12th and 13th c. village settlements have not been the 
subject of separate studies so far, not to mention long-term re-
search projects. Their dispersal over the land makes them also 
difficult to identify. 
 In Poland there are practically no integrated research projects 
of village settlement forms in the perspective of transformation 
they underwent over the centuries. Thus, the examination most 
often involves selected elements of buildings (dwellings and out-
buildings), with only occasional forays into their settlement con-
text. Due to deep ploughing and erosion processes village sites 
as a rule lack continual strata. Defining the chronology of finds 
still remains a problem. As opposed to town centres, diversified in 
terms of culture and status (sometimes the origins) of their inhab-
itants, in the countryside time had a different dimension. It was 
not the arrival of newcomers nor changes in building patterns or 
material culture but the stability of deep-rooted socio-cultural 
systems, the durability and immutability of settlement structures 
that characterised the majority of mediaeval settlements. 
 A peculiar group of early-state settlements is represented by 
so called service villages. Many researchers believe that this type 
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of settlements in the Polish lands was an “import” of an idea 
whose origins may be found in the Carolingian world. “Indus-
trial villages” have so far been poorly investigated, too. These 
were settlements specialising in mining and processing of natu-
ral resources. Sometimes they date back to the 11th and 12th c., 
and in a number of cases a continuation of mining industry well 
into the modern times can be noted. 
 As in the case of towns, village courtyard cemeteries re-
main important and inspirational archaeological sources. The 
research concerning the burials involves the analysis of local 
populations, including their intravital features, and family and 
cultural relationships. 
 In the village setting, the 12th and 13th c. is a period of continu-
ing old traditions, but also of inevitable changes in the mentality 
of village dwellers following the expansion of parish networks. 
As yet unchartered waters in our country, though already im-
plemented in Western Europe, are the attempts to identify the 
sites of economic activities, such as animal husbandry, produc-
tion workshops or arable lands – fields and pastures. That was 
also a period of qualitatively new sacral (religious) architecture 
connected with the arrival of many monastic orders in the 
Polish lands. Burials found on the premises of monasteries are 
also explored. In the case of a convent church no less relevant is-
sues concern the placement of the burial (presbytery, crypt, aisle 
area), its form (interment in a wooden or stone-slab encasing), 
elements of the burial rite such as the presence or absence of 
grave goods and their particular characteristics (including the 
presence or absence of the attributes of secular or ecclesiastical 
power), mutual positioning of the burials, the question of their 
number (whether single or multiple) and many others. Settle-
ment in the vicinity of monasteries is also an object of interest. 
Here, the study involves the remains of workshops which func-
tioned on the monastery’s building site as well as those which 
produced various supply goods.

 Differently from other regions of our country, the territories 
situated east of the Vistula for long years stayed outside the 
mainstream of Polish archaeology, including studies focused on 
the 12th and 13th c. The lands of Warmia and Mazury are yet 
to set down future exploration tasks for archaeological research 
into that period, even though many expeditions carry out re-
search in this region every year. 
 In Mazovia the research has been more concentrated on is-
sues related to human settlement and the burial ritual. A peculiar 
element of the local burial rite includes graves with stone con-
structions; even though many questions remain to be solved, 
the hypothesis of an outside inspiration of the phenomenon still 
holds. The key research problems concerning eastern Mazovia 
are ethno-cultural issues considered in the context of ideological 
changes that were taking place during the 12th – 13th c., including 
the pressure of Eastern and Western Churches and paganism. 
 In the case of Chełm land and Przemyśl land one must em-
phasise the multifaceted problem of investigating pre-commu-
nal towns whose development followed their own unique pat-
terns that show distinct features of the urbanisation models of 
Kievan Rus. They are well reflected in long-term studies con-
cerning Chełm under the Romanovich dynasty (the end of the 
12th – 13th c.). A parallel area of research involves the strong-
holds of the former Polish – Rus borderland. They are charac-
terised by a variety of forms, chronology and duration never 
found in other regions of our country. Despite shifting political 
affiliations of these lands, some of the frontier strongholds were 
developing uninterruptedly from the 9th to 14th c. 
 The issues presented above demonstrate attractiveness of the 
research as well as many fundamental problems and questions 
that need to be resolved. That is why the archaeology of the 12th 

and 13th c. has the opportunity to map out the main trends of 
Polish mediaeval archaeology, just as it did decades ago for the 
study of the beginnings of the Polish state.
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 Krytyczne badania nad architekturą monumen-
talną na ziemiach polskich rozpoczęły się prak-
tycznie dopiero w 2. połowie XIX w. Od tego czasu 
kolejne pokolenia badaczy starały się systematycz-
nie dokumentować i na podstawie pogłębionych 
studiów interpretować poszczególne obiekty i fazy 
ich rozwoju. W historiografii, zwłaszcza zajmują-
cej się Kościołem na ziemiach polskich1, poświę-
cono architekturze bardzo dużo miejsca. Znaczny 
wpływ na rozwój piśmiennictwa naukowego w tym 
zakresie miał postęp w metodyce badawczej, który 
stopniowo przyczyniał się do coraz wszechstron-
niejszego rozpoznania przedmiotu zainteresowania. 
Ze względu jednak na wieloaspektowość i złożoność 
podejmowanej problematyki, reliktowe zachowanie 
poszczególnych zabytków, a jednocześnie lakonicz-
ność i enigmatyczność źródeł pisanych na ten temat, 
których – jak wiadomo – brak dla najwcześniejszego 

1  Na temat Kościoła w Polsce patrz: Kumor, Obertyński 1974; 
Bibliografia historii Kościoła w Polsce [dalej BHKP] 1977, s. 
137-179); BHKP 1977; Stopnich 1977; BHKP 1977; Banaszak 
1978; 1985 i nn.; Żmuda 1982; 1982a; wiele zagadnień wraz 
z podstawową literaturą czytelnik znajdzie w: Encyklope-
dia katolicka, 1995-2011, t. 1-16 – dalsze w przygotowaniu; 
Abraham 1962;. Dobosz 2002; Sikorski 2009; 2012; Urbań-
czyk 2013 i inne; na temat badanych archeologicznie obiek-
tów patrz: Wczesna Słowiańszczyzna 2008; katalog archi-
tektury romańskiej - patrz m.in.: Świechowski 2000; 2001a; 
2009; patrz też zestawienie i uwagi Sikorski 2012 – autor 
poddaje krytycznej analizie wiele dotychczasowych usta-
leń na temat architektury wczesnopiastowskiej, nie podaje 
jednak konkretnych możliwości rozwiązania poruszanych 
kwestii; ze względu na charakter niniejszego opracowania 
i ograniczoną jego objętość w tekście i przypisach cytujemy 
tylko wybór najważniejszych, naszym zdaniem, opracowań; 
pełniejszą literaturę w wyborze zamieściliśmy w bibliografii 
na końcu artykułu, w niej czytelnik znajdzie dalsze obszerne 
zestawienia literatury i źródeł.

okresu, ciągle stoimy przed bardzo wieloma niewy-
jaśnionymi kwestiami będącymi przedmiotem nie-
ustających dyskusji.
 Wraz z nowymi odkryciami i zmieniającymi się 
nurtami w badaniach architektury w poszczególnych 
latach pojawiały się weryfikacje dotychczasowych 
ustaleń oraz wiele różnych, często sprzecznych, in-
terpretacji, m.in. chronologiczno-stylistycznych 
„tych samych obiektów”. Dyskusje te mają niesłab-
nący, dynamiczny charakter. Większość z nich jed-
nak opiera się na starych, niewzbogaconych o nowe 
źródła argumentach. Niekiedy jest nawet tak, jak 
pisał Z. Świechowski, charakteryzując dyskusję nad 
początkami i rozwojem architektury wczesnośre-
dniowiecznej Polski, że nie ograniczała się ona „[…] 
tylko do kręgu specjalistów przedmiotu ani do ar-
gumentacji ściśle merytorycznej. W ich tle [często] 
wyczuwa się presję patriotyzmów lokalnych, [lokal-
ne] ambicje [ludzi] dumnych z przeszłości swoich 
aglomeracji miejskich i ośrodków kościelnych […]. 
Nie bez znaczenia są też fobie i kompleksy zakorze-
nione w niełatwej przeszłości i teraźniejszości nasze-
go kraju” (Świechowski 2007; patrz też Świechowski 
2001b; Sikorski 2012). Ta ostra ocena jest, niestety, 
prawdziwa i odnosi się nie tylko do badań nad ar-
chitekturą. Przy braku odpowiedniej liczby wiary-
godnych źródeł wiele ustaleń i interpretacji opiera 
się na niczym nieuargumentowanych domniema-
niach, które wielokrotnie jednak jako „pewniki” 
trafiają do obiegu naukowego. Ze względu na ramy 
niniejszych rozważań nie jest naszym zamiarem we-
ryfikacja dotychczasowych ustaleń, wprowadzanie 
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nowych interpretacji czy weryfikowanie funkcjonu-
jących obecnie tez. 
 W dotychczasowej historiografii, niezależnie od 
szczegółowej inwentaryzacji zachowanych i prze-
trwałych do naszych czasów obiektów (sakralnych 
i świeckich), rozpatrywano dynamikę i charakter roz-
woju architektury w różnych okresach interesującego 
nas przedziału chronologicznego. Analizie poddano 
architekturę preromańską, romańską i wczesnogo-
tycką, omawiając uwarunkowania historyczne i tech-
niczne jej powstania oraz funkcjonowania, materiał 
i technikę budowlaną, a także dokonano jej klasyfika-
cji typologicznej i stylistycznej. Podejmowano kwe-
stie mecenatu i fundatorów w jej powstaniu (m.in. 
wpływ książąt i arystokracji rodowej na jej powsta-
nie; patrz m.in. Lalik 1967). Analizowano oddzia-
ływanie różnych środowisk „budowlanych” krajów 
ościennych na charakter budownictwa na ziemiach 
polskich (np. m.in. wpływ środowiska saskiego na 
ten proces). Podejmowano kwestie związane ze zna-
czeniem architektury klasztornej i jej oddziaływa-
niem na świecką architekturę sakralną i wiele innych 
bardzo różnorodnych problemów. Wszystkie z tych 
rozważań prowadzono na podstawie zachowanych 
w różnej formie i kondycji zespołów znanych obecnie 
obiektów architektonicznych. 
 W porównaniu z krajami ościennymi, przede 
wszystkim Europy Zachodniej, stan zachowania 
architektury wczesnośredniowiecznej na ziemiach 
polskich jest znacznie skromniejszy. W głównej 
mierze przetrwała ona do naszych czasów w posta-
ci reliktów lub uległa przebudowie. W konsekwen-
cji tylko dzięki bardzo skrupulatnej inwentaryzacji 
i badaniom struktury budowlanej poszczególnych 
obiektów w różnym zakresie i ze zróżnicowaną szcze-
gółowością starano się ukazać jej obraz, uwzględnia-
jąc wszystkie wyżej wymienione problemy. 
 Przeglądając katalogi, opracowania monogra-
ficzne i syntezy, z łatwością zauważymy, że wszelkie 
dyskusje i polemiki toczą się na bazie stałego zespo-
łu obiektów architektonicznych, rozszerzanego tylko 
w niewielkim stopniu o pozostałości, które odkrywa 
się od czasu do czasu w wyniku badań archeologicz-
no-architektonicznych, konfrontując je, jeśli istnieje 
taka możliwość, z lakonicznymi w swojej wypowie-
dzi źródłami pisanymi. 
 Biorąc pod uwagę listę zachowanych obiektów 
murowanej architektury preromańskiej, romańskiej 

i wczesnogotyckiej od 2. poł. X do końca XIII w., 
stanowiących podstawę do dyskusji, polemik i ana-
liz, stwierdzić możemy, że tworzy ją w przybliżeniu 
zespół składający się z około 210 obiektów sakral-
nych i kilku rezydencjonalnych. Powstaje więc py-
tanie, czy jest to pełen obraz architektury sakralnej 
i świeckiej, która funkcjonowała w pejzażu kulturo-
wym średniowiecza. Tak sformułowane pytanie ma 
raczej charakter retoryczny, albowiem wszyscy bar-
dzo dobrze zdają sobie sprawę, że jest to tylko nie-
wielka reprezentacja pierwotnego jej stanu.
 W naszych rozważaniach, aby nie powtarzać do-
tychczasowych ustaleń przedstawicieli różnych spe-
cjalności zajmujących się omawianą problematyką, 
tj. historyków architektury, historyków sztuki czy 
historyków pośrednio wykorzystujących ustalenia 
tych pierwszych oraz archeologów dostarczających 
co pewien czas nowych przedmiotów badań w inte-
resującym nas tu zakresie, postaramy się spojrzeć na 
ten problem z nieco innej strony.
 Zgodnie z tematem ramy chronologiczne naszych 
rozważań obejmują okres XII- XIII w. Ten przedział 
czasowy stanowi swoistego rodzaju zamkniętą ca-
łość. Pamiętać jednak należy, że zjawiska kulturowe, 
w których krąg wpisują się wszystkie kwestie zwią-
zane z architekturą, nie są przedziałem zamkniętym. 
Wszelkie związane z nimi zagadnienia sięgają czasów 
wcześniejszych, a swymi konsekwencjami wpływają 
na okresy następne. W przyjętych ramach chronolo-
gicznych mamy do czynienia z kilkoma znaczącymi 
zjawiskami kulturowymi, których konsekwencje bar-
dzo dobrze odbijają się we wszystkich problemach 
związanych z architekturą. Jednym z głównych zja-
wisk, z jakim mamy do czynienia we wspomnianym 
okresie, jest zaistniałe w pierwszej tercji XII w. roz-
bicie dzielnicowe z całym dynamicznym procesem 
przemian politycznych, społecznych i kulturalnych 
(patrz w niniejszym tomie rozważania T. Jurka). 
 W związku z tym procesem obserwujemy ugrun-
towywanie i rozprzestrzenianie się wiary chrześci-
jańskiej w analizowanym czasie. Wiąże się to z coraz 
większym, przestrzennym – m.in. poprzez powstawa-
nie i kształtowanie nowych struktur organizacyjnych 
Kościoła (nowej sieci parafialnej) – rozszerzaniem 
„odpowiedzialności” za rozbudowę obiektów kultu 
poza krąg książęco-królewski na sferę możnowładczą 
i duchowieństwo. Obok istniejących wcześniej zako-
nów benedyktynów i kanoników regularnych na zie-
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mie polskie weszły nowe wspólnoty zakonne: mnisze 
(cystersi), mendykanckie (franciszkanie i dominika-
nie) oraz rycerskie i szpitalne (patrz m.in. Kłoczow-
ski 2010; Zakony i klasztory 1999; i in.). Dokonały się 
też znaczące zmiany struktur osadniczych (m.in. od 
około połowy XIII w. powstawały gródki rycerskie: 
Cnotliwy 1990; 1995; Marciniak-Kajzer 2011; Lewic-
ka 2009; Poklewski-Koziełł 2012) i zmiany gospo-
darcze. W przypadku budownictwa murowanego w 
1. poł. XIII w. pojawia się też nowa stylistyka archi-
tektoniczna – gotyk (patrz m.in. Mroczko, Arszyński 
1995; Jarzewicz 2000; Kunkel 2006; Kowalski 2010; 
i in. – w wymienionych dalsza literatura) i związane 
z nim nowe techniki i surowce budowlane (m.in. za-
stosowanie cegły; patrz m.in.: Arszyński, Mierzwiń-

ski 2002; Poklewski-Koziełł 2012). Dla omawianego 
okresu można by wymienić więcej takich i innych 
elementów kulturowych i różnych ich aspektów. 
Wszystkie one zostały w różnym zakresie omówione 
w literaturze przedmiotu. 

*
 Aby jednak spróbować określić obecny stan naszej 
wiedzy, proponuję spojrzeć na architekturę tego okre-
su pod względem czysto statystycznym. Co prawda 
ze względu na to, że w rozważaniach tych w większo-
ści musimy się opierać na danych szacunkowych, ta-
kie spojrzenie może być uznane za niezbyt fortunne. 
Mimo wszystko wydaje się jednak, że pozwala ono 
na uzmysłowienie sobie naszych braków i ukazanie 
bardziej dynamicznego obrazu tego, co dziś wiemy, 

Ryc. 1.  Obiekty architektury romańskiej do końca XIII w wg Z. Świechowskiego (2009:42) z uzupełnieniami
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co i jak powinniśmy jeszcze badać oraz w jakim kie-
runku powinny pójść nasze dalsze zainteresowania, 
co umożliwi pogłębioną refleksję prowadzącą do uzy-
skania obrazu bardziej zbliżonego do rzeczywistości, 
aniżeli mogłoby się to nam obecnie wydawać. 
 Nie ulega wątpliwości, że w momencie przyjęcia 
chrześcijaństwa nasze ziemie, w szerszym zakresie 
niż przedtem, zostały włączone w zachodnioeu-
ropejski krąg kulturowy, z obserwowaną od około 

2. poł. X w. wzmożoną aktywizacją kulturową, która 
manifestowała się m.in. poprzez architekturę monu-
mentalną. Ta jednak do naszych czasów zachowała 
się bardzo fragmentarycznie. Jest ona bądź zupełnie 
nieczytelna we współczesnym krajobrazie, bądź sil-
nie przebudowana, zatraciła całkowicie lub częścio-
wo swój pierwotny wygląd i charakter.
 Monumentalność obiektów murowanych spo-
wodowała też to, że przede wszystkim przez jej pry-

Ryc. 2.  Ideowe przedstawienie placu budowy opactwa w Tintern (wg Robinson 1990: 25)

38



Architektura murowana w Polsce XII-XIII wieku. Stan i perspektywy badań. Szkic do problemu

zmat patrzono i patrzy się (tak pod względem ilo-
ściowym, jak i jakościowym) na stan architektury 
we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich. 
Czy takie spojrzenie jest uzasadnione dla oceny rze-
czywistego stanu?
 W 2. poł. X i początkach XI w. architektura mu-
rowana w tradycji Europy Środkowo-Wschodniej, 
w tym na ziemiach polskich, stanowiła praktycznie 
całkowite novum. Tradycja budowlana tego obsza-
ru, m.in. ze względu na bardzo duże jego zalesienie 
(patrz m.in. Hładyłowicz 1932; Ślaski 1951; Dem-
bińska 1967; Łysiak 2000; Błaszczyk 2000; Wielgosz 
2006 i in.), była bowiem związana przede wszystkim 
z architekturą drewnianą, która przez wiele wieków 
funkcjonowała już na naszych ziemiach (patrz m.in. 
Dzieduszycki 1976a; 1976b). Tak więc na początku 
nowego okresu, po przyjęciu chrześcijaństwa, spo-
tkały się tu dwie tradycje budowlane – stara, zwią-
zana z architekturą drewnianą i nowa z murowaną, 
mającą swe korzenie w tradycji zachodnio i połu-
dniowoeuropejskiej.
 W dotychczasowej historiografii jako bezpo-
średni „architektoniczny” przejaw wprowadzenia 
nowej religii, ukazuje się przede wszystkim archi-
tekturę murowaną. Gorzej natomiast zachowująca 
się, ale liczna swego czasu architektura drewniana, 
która była ważnym elementem pejzażu kulturowe-
go naszych ziem, jest praktycznie niezauważana 
w wielu dyskusjach. Pośrednie informacje o współ-
występowaniu architektury murowanej i drewnianej 
w początkach chrześcijaństwa na ziemiach polskich 
możemy czerpać jedynie z lakonicznych źródeł pi-
sanych2 i szczątkowych źródeł archeologicznych 
(m.in. patrz Wczesna Słowiańszczyzna 2008 – tam 
lit. do 2005 roku; Świechowski 2009). Rekonstru-
owany na ich podstawie obraz jest jednak co naj-
mniej niezadowalający. Brak szerszych wiadomości 
na jej temat powoduje, że mówiąc o architekturze 
wczesnego średniowiecza (do końca XIII w.), myśli 
się najczęściej tylko o budownictwie murowanym.
 W świetle źródeł pisanych o średniowiecznej ar-
chitekturze drewnianej wiemy niewiele. Donosi nam 
o niej m.in. Żywot Pięciu Braci Męczenników, według 
którego obiekt taki (kościół i klasztor) istniał w Mię-

2  Patrz m.in. Gall 1975, ks. I, rozdz. 11 i inne; o liczbie ko-
ściołów pośrednio mówi bulla gnieźnieńska – KDW I, nr 7; 
omówienie stanu badań nad siecią kościołów w świetle źró-
deł pisanych z tego czasu patrz Abraham 1962; Dobosz 2002 
– tam dalsza literatura.

dzyrzeczu (wg G. Labudy w Kaźmierzu pod Pozna-
niem)3. Oprócz tego mamy informacje, że podobny 
kościół znajdował się w Spicymierzu nad Wartą (Gall 
1975, ks. II, rozdz. 43). Obiekty takie istniały też na 
Pomorzu. Wiemy o nich na podstawie „opisu” misji 
Ottona z Bambergu prowadzonej w latach 1124-1125. 
W żywocie z Prüfening zapisano, że w czasie prowa-
dzonej przez Ottona misji spłonął kościół zbudowany 
„z lichego materiału [...], bo [był] wzniesiony z gałą-
zek, a u góry całkowicie kryty słomą”4. W ostatniej 
ćwierci XI w. drewniany kościół pw. św. Marii Mag-
daleny, jak pisał w poł. XIII w. w żywocie mniejszym 
św. Stanisława Wincenty z Kielc [Wincenty z Kiel-
czy], znajdował się w Szczepanowie, rodzinnej wsi 
św. Stanisława. „Był tam też kościół drewniany, który 
on sam [św. Stanisław] kazał zbudować ku czci św. 
Marii Magdaleny i osobiście go poświęcił, ale kościół 
ten nie tak dawno, przed niewielu laty5 zawalił się ze 

3  Patrz: Bruno z Kwerfurtu, 1997, rozdz. 6 i 13; patrz też inne 
wydania; omówienie różnych problemów z tym związanych 
patrz m.in. Labuda 1995; Wyrwa 1999:87-92; Sosnowski 
2005; Jurek 2009; tamże dalsza literatura.

4  Żywot z Prüfening, ks. II, rozdz. 17:106-107, cyt. s. 107, patrz 
też inne informacje o budowanych kościołach w czasie misji 
Ottona tamże, rozdz. 13:101-103, rozdz., 18, 19 i inne.

5  W żywocie większym św. Stanisława zapis ten jest rozsz-
erzony: Był tam też kościół drewniany, który on sam [św. 

Ryc. 3.  Cieśla skręcający konstrukcje drewniane więźby dachowej 
(za: W. Mączyński 2010)
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starości. Ja jeszcze widziałem ów kościół i głosiłem 
w nim ludowi słowo Boże” (Wincenty z Kielc 1979: 
148 i 167; na temat św. Stanisława – Labuda 2000b). 
W świetle pośrednich przesłanek archeologicznych 
i źródeł językowych należy też domniemywać o ist-
nieniu innych obiektów drewnianych na ziemiach 
polskich. O niektórych z nich, choć niekiedy dysku-

Stanisław] kazał zbudować ku czci św. Marii Magdaleny 
i osobiście go poświęcił, ale kościół ten niedawno, za czasów 
pana Iwona, świętej pamięci biskupa krakowskiego, zawalił 
się ze starości. Ja jeszcze widziałem ów bardzo stary kościół 
i głosiłem w nim ludowi słowo Boże… (Wincenty z Kielc 
1979:167).

syjnych, mówi się w odniesieniu do Kalisza, Ostrowa 
Lednickiego, Wawelu6 i innych. Do tego zespołu doli-
czyć też trzeba powstały krótko przed 1263 r. kośció-
łek w Tarnowie Pałuckim, na bazie którego w latach 
siedemdziesiątych XIV w. wzniesiono drugi kościół, 
będący obecnie w swej podstawowej bryle najstar-
szym obiektem drewnianym na ziemiach polskich 

6  Wrzesiński, Kara 2002; Baranowski 2002; Pianowski 2001; 
omówienie innych obiektów drewnianych, starszych 
poglądów i hipotez na temat wczesnej architektury drew-
nianej patrz m.in.: Ahrens 1982; Kornecki 1984,1999; 
Brykowski 1995; 2001 – ww dalsza literatura; patrz też 
Wiśniewski 2004.

Ryc. 4.  Tarnowo Pałuckie. Drewniany kościół pw. św. Mikołaja. Przekrój aksonometryczny. Rys. i oprac. P. Kłoda
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(Ważny 2000b; Ważny, Wyrwa 2006; Wyrwa 2011a). 
Tak czy inaczej jednoznacznie stwierdzić należy, że 
już od samego początku istniał dualizm w architektu-
rze sakralnej – była ona drewniana i murowana.
 Zjawisko to bardzo dobrze możemy zobrazo-
wać, wykorzystując nieco późniejsze i rozproszone 
dane na temat liczby różnych obiektów drewnia-
nych (sakralnych i świeckich) w stosunku do mu-
rowanych. Jak pisał Ryszard Brykowski, szacun-
kowo przyjmuje się, że w XIV w. istniały ok. 284 
tysiące [różnego typu] budynków, z czego tylko 
2,5% stanowiły budowle murowane, tj. około 7100 
obiektów (?). Zaś około 1500 r. na około 420 tys. 
budynków tylko 4% było murowanych7. Zjawisko 
to ma też bezpośrednie odniesienie do architek-
tury sakralnej. Mimo że możemy to określić tylko 
szacunkowo, to dysproporcja między architekturą 
drewnianą i murowaną jest bardzo znacząca. We-
dług Liber beneficiorum Jana Długosza w diecezji 
krakowskiej pod koniec XV w. istniało około 900 
kościołów parafialnych, z czego dla 478 znany 
jest nam materiał budowlany, a mianowicie 327 
(68,41%) z nich było drewnianych, 145 (30,33%) 
murowanych i sześć (1,25%) drewniano-murowa-
nych (Długosz 1864; Wiśniewski 2004: 243). We-
dług Liber beneficiorum Jana Łaskiego z 1520 r. 
w diecezji gnieźnieńskiej liczba wiejskich kościo-
łów wynosiła zaś 482, w tym tylko 32 były murowa-
ne (Łaski 1880-1881; Wiśniewski 2004: 243 i nn).
 W kontekście tak ujętych rozważań zastanowić 
się więc należy, czy obraz architektury widziany tyl-
ko przez pryzmat znanych nam obecnie obiektów 
murowanych jest wystarczający i wiarygodny? Aby 
lepiej uzmysłowić sobie ten problem, spójrzmy na 
przybliżone informacje odnoszące się do liczby zna-
nych i zachowanych do naszych czasów obiektów 
architektury sakralnej w stosunku do szacunkowej 
liczby parafii w interesującym nas okresie.
 Jak już wspomnieliśmy wyżej, według obecnych 
badań i zestawień katalogowo-inwentarzowych licz-
ba romańskich i wczesnogotyckich murowanych 
obiektów sakralnych od 2. poł. X do końca XIII w. 
(por. ryc. 6) wynosi około 210 obiektów. Z tego 28 
stanowią kościoły grodowe, 144 – kościoły parafial-
ne, katedry i kościoły filialne, 32 – obiekty klasz-
torne i inne. W tej liczbie 2,4% obiektów powstało 

7  Brykowski 1995, s. 53; patrz też uwagi na przykładzie Krusz-
wicy we wczesnym średniowieczu o wykorzystaniu drewna: 
Dzieduszycki 1976a; 1976b.

w 2. poł. X w., 7,8% – w 1. poł. XI w., 3,4% – w 2. poł. 
XI w., 15,6% – w 1. poł. XII w., 10,2% – w 2. poł. 
XII w., 40,9% – w 1. poł. XIII w. i 19,5% – w 2. poł. 
XIII w. (dane opracowane wg katalogu Z. Świechow-
skiego 2000; 2001a; 2009). 
 Z tego szacunkowego zestawienia wynika, że na 
naszych ziemiach istniał stały rytm powstawania 
obiektów sakralnych. Ze względu na swą dynami-
kę odmienna od pozostałych okresów jest 1. poł. 
XIII w.. Mamy wówczas do czynienia m.in. ze wspo-
mnianą budową nowej sieci parafialnej8, a także 
powstawaniem nowych wspólnot zakonnych na na-
szych ziemiach9 itd. Ten proces jednoznacznie od-
bił się też w liczbie powstałych w tych przedziałach 
obiektów sakralnych architektury murowanej. 

8  Na temat rozwoju sieci parafialnej patrz: Kumor, Obertyński 
1974, s. 115-119 i nn; Dobosz 2000; Wiśniewski 2004 – ww 
dalsza lit.

9  Na temat zakonów na ziemiach polskich patrz:. Kłoczowski 
2010; Wyrwa, Strzelczyk, Kaczmarek 1999; Borkowska 2010; 
Kłoczowski 1975 – i inne monografie na ten temat; Kłoczowski 
1982-1987 i inne oprac. monograficzne.

Ryc. 5.  Przybliżony stosunek sakralnej architektury drewnianej 
do murowanej w świetle znanych surowców budowlanych 
kościołów wg Liber beneficiorum Długosza i Łaskiego. 
Oprac. A.M. Wyrwa

Ryc. 6.  Przybliżona liczba (w %) znanych obiektów architektury 
murowanej na ziemiach polskich od 2. poł. X do końca 
XIII w. z linią trendu ( — ). Oprac. A.M. Wyrwa na pod-
stawie zestawienia katalogowego Z. Świechowski 2009
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 Pod koniec XII w. (do 1190 r.) na ziemiach pol-
skich było 37 klasztorów różnych obserwancji, tj. 
osiem benedyktynów, 11 kanoników regularnych, 
dziewięć cystersów i dziewięć joannitów. Natomiast 
około 1300 r. w sieci monastycznej na ziemiach pol-
skich w pewnym przybliżeniu (bez zakonów rycer-
skich) funkcjonowało już 110 męskich klasztorów 
mniszych (benedyktynów, cystersów) i kanoników 
regularnych, 80 męskich klasztorów żebrzących i 43 
klasztory kobiece10.
 Chcąc jeszcze szerzej ukazać przybliżony stan na-
szej wiedzy na temat architektury sakralnej (drew-
nianej, murowanej; pomijamy świecką), spójrzmy 

10 Kłoczowski 2010: 75 (mapa), 76 (tab. 1), 203 (mapa), 205 (tab. 
3) i s. 208; patrz też: Gapski, Kłoczowski 1999; Kłoczowski 
1982-1987; Kłoczowski 1975; Borkowska 2010.

teraz na liczbę parafii, jaką znamy dla niektórych 
diecezji. Choć są to także dane fragmentaryczne 
i niekiedy dyskutowane, jak np. w przypadku usta-
leń ks. J. Nowackiego odnośnie do diecezji poznań-
skiej (Nowacki 1950; 1964), to jednoznacznie uka-
zują one wspomniane już dysproporcje dotyczące 
znanej nam obecnie a rzeczywistej liczby obiektów 
sakralnych istniejących w interesującym nas prze-
dziale czasowym na ziemiach polskich.
 Przybliżoną liczbę uchwytnych źródłowo parafii 
z kościołami w początkach XIV w. tylko dla czte-
rech diecezji szacuje się na ok. 1866. Z tego w die-
cezji krakowskiej było około 467 parafii, w diecezji 
poznańskiej w XIII w. według J. Nowackiego oko-
ło 454(?), w diecezji kamieńskiej (około 1320 r.) 

Ryc. 7.  Rozmieszczenie zakonów żebrzących, mniszych, kanoników regularnych na ziemiach polskich ok. 1300 r. (wg J. Kłoczowski 2010: 203)
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w przybliżeniu 370, a w diecezji wrocławskiej około 
575 (Wiśniewski 2004: 48; patrz też Łuszczkiewicz 
1900: 283-284). Według szacunkowych obliczeń 
Eugeniusza Wiśniewskiego do XIV w. na ziemiach 
polskich funkcjonowało, około 2900–-3500 parafii. 
Pod koniec średniowiecza zaś, według rozproszo-
nych danych z różnych lat od XV do końca XVI w., 
istniało już około 6300 parafii z własnymi kościoła-
mi (Wiśniewski 2004: 43-50, tu 49, tab. 1 i nn)11. 
 Nie wchodząc w szerszą dyskusję i analizę tych 
danych, stwierdzić więc możemy, że nasza obecna 
wiedza o architekturze do końca XIII w. oparta na 
ok. 210 murowanych obiektach sakralnych w sto-
sunku do wspomnianych wyżej parafii czterech die-
cezji (ryc. 8) odnosi się do znajomości około 11%, 
a do szacowanej liczby ogólnej (ryc. 9) zmniejsza się 
aż 6-7,2% obiektów z pierwotnego ich stanu (pomi-
jamy architekturę świecką).
 Odnosząc się do potrzeb i perspektyw badaw-
czych, chciałbym zwrócić uwagę na kilka wybra-
nych problemów. Jednym z ważniejszych jest stan 
rozpoznania chronologii poszczególnych obiektów, 
którego podstawą jest tylko i wyłącznie chronolo-
gia względna, i to często w szerokich – do pół wie-
ku, niekiedy nawet do wieku – ramach czasowych, 
opartych na ich analizie stylistyczno-typologicznej, 
cechach warsztatu budowlanego itp. Nie wchodząc 
w pogłębione rozważania na ten temat, stwierdzić 
jednak należy, że w wyniku wieloletnich badań po-
równawczych, wnikliwych analiz architektury i jej 
korelacji ze źródłami pisanymi, dotychczasowe usta-
lenia historyków architektury i sztuki, choć w szcze-
gółach dyskutowane, są wiarygodne, przynajmniej 
w datach względnych, i coraz częściej potwierdzane 
przez badania specjalistyczne. Ciągle istnieje jednak 
duży niedosyt w tym względzie i dosyć dużo dowol-
ności interpretacyjnej. 
 Pewną pomocą w uwiarygodnianiu dotychcza-
sowej chronologii architektury są badania specjali-
styczne z zakresu nauk fizyko-chemicznych i przy-
rodniczych. Jakkolwiek w ich wyniku otrzymujemy 
najczęściej również tylko daty względne, to w wielu 
przypadkach są to jednak informacje, które pozwa-

11 Weryfikacja ustaleń E. Wiśniewskiego patrz m.in. baza da-
nych dla diecezji warmińskiej, pomezańskiej, sambijskiej, 
gnieźnieńskiej , włocławskiej, kamieńskiej : parafie w pań-
stwie krzyżackim 1243-1525 - http://www.parafie.umk.pl/pl/
baza.php#/parish/list/1/asc/nazwa_miejscowosci/wszystkie; 
w niniejszym opracowaniu nie weryfikujemy ustaleń E. Wi-
śniewskiego  w porównaniu z ww bazą danych.

lają w konkretny sposób określić czy zweryfikować 
dotychczasowe ustalenia.
 W przypadku architektury drewnianej, jak wia-
domo, szczegółową chronologię możemy ustalić, 
stosując metodę dendrochronologiczną. Co prawda, 
w wyniku zastosowania tej metody ustalamy przede 
wszystkim czas ścięcia drzewa, ale przy odpowied-
nio dużej liczbie próbek drewna z danego obiektu 
z wielką precyzją możemy określić czas jego powsta-
nia. Badania dendrochronologiczne mogą być też 
wykorzystane do analizy elementów drewnianych 
architektury murowanej (więźby dachowej, wyposa-
żenia itd.; na temat datowania dendrochronologicz-
nego patrz m.in. Ważny 2000a; 2001; Zielski 1998; 
2009; Zielski, Krąpiec 2004; Ważny, Wyrwa 2006, 
i inne patrz bibl.). Gdy natomiast obiekt taki zacho-
wany jest w sposób szczątkowy, wówczas, tak do da-
towania architektury drewnianej, jak i murowanej, 
posługiwać się możemy metodą 14C, ale już niestety 
z większą granicą błędu. 
 Metodę węgla radioaktywnego 14C do określenia 
chronologii architektury murowanej w nauce pol-
skiej zaczęto stosować od 2002 r., datując nią zapra-
wy budowlane (Wyrwa 2002; 2013). Po raz pierwszy 

Ryc. 8.  Liczba parafii w czterech diecezjach w początkach XIV w. we-
dług badań E. Wiśniewskiego (2004: 48). Oprac. A. M. Wyrwa

Ryc. 9.  Liczba parafii w niektórych diecezjach na ziemiach 
polskich pod koniec średniowiecza według badań E. 
Wiśniewskiego (2004:49, tab. 1). Oprac. A.M. Wyrwa
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Ryc. 10. Wyniki kalibracji dat 14C AMS wałów grodów (faza II) oraz zapraw z rotundy, budowli zespołu klasztornego w Łeknie oraz detali 
z gipsu jastrychowego związanych z wystrojem obiektów architektonicznych. Uwzględniono zależności między datami zgodnie ze 
wskazaniami archeologiczno-historycznymi. W analizie pominięto daty próbek z rotundy ewidentnie związane z użyciem starszego 
drewna. Sylwetki zaczernione przedstawiają rozkłady prawdopodobieństwa dat kalendarzowych, obliczone przy założeniu zależności 
między datami. Dla porównania, sylwetki niezaczernione reprezentują rozkłady prawdopodobieństwa dat traktowanych niezależnie 
(szczegółowe omówienie patrz: Wyrwa, Goslar, Czerniak 2009)
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wykorzystano ją przy badaniu obiektów architekto-
nicznych w Łeknie, a na podstawie uzyskanych tam 
doświadczeń i aprobaty jej stosowania (Urbańczyk 
2009) zespół w składzie Z. Świechowski, P. Urbań-
czyk A. Koss, W. Procyk przygotowali projekt ba-
dawczy Chronologia wczesnopiastowskiej architektury 
kamiennej (wyniki tych badań publikowane są na 
stronie internetowej: http://marekbomarek.republi-
ka.pl/raport/web_2010/sesja1/lad.html, i inne obiek-
ty; wstępne wnioski z tych badań patrz Świechowski 
2011). Potem zaczęli ją wykorzystywać inni.
 Jak to jednak bywa w nauce, poglądy na temat 
przydatności tej metody stały się przedmiotem dys-
kusji i polemik, w ramach których często nawet ne-
gowano jej przydatność (Sikorski 2009; 2012). Co 
prawda, stosując ową metodę, nie datujemy bezpo-
średnio powstania obiektu, lecz węgielki drzewne 
zawarte w zaprawie, i to tylko ze względną dokład-
nością, a często też otrzymujemy z tej samej zaprawy 
daty o różnej chronologii, co wynika m.in. z chrono-
logii drewna użytego do wypalania wapna lub gipsu. 
Jednak przy odpowiednich założeniach i wielokrot-
ności prób z tej samej zaprawy (pobranych z różnych 
miejsc), o czym pisałem we wcześniejszych swoich 
opracowaniach (Wyrwa 2002; 2003a; 2005b, 2013; 
Wyrwa, Goslar, Czerniak 2009; i ostatnio Świe-
chowski 2011), czego niektórzy autorzy nie chcieli 
zauważyć, otrzymaliśmy narzędzie, które pozwala 
wyjść nam z kręgu domniemań i osadzić powstanie 
danego obiektu, co prawda tylko w przybliżonych 
(względnych), ale realnych ramach chronologicz-
nych. Bardzo dobrymi przykładami, z zachowaniem 
wszystkich potrzebnych reguł, są datowania obiek-
tów architektonicznych w Łeknie i w Lądzie oraz in-
nych obiektach badanych w ramach wspomnianego 
wyżej projektu. Bardzo dobrze potrzebę stosowania 
tej metody do badania architektury oraz obiektów 
grodowych ukazują wyniki badań przedstawione na 
ryc. 10. Przy przestrzeganiu wszystkich zasad zwią-
zanych z pobieraniem próbek i analitycznym ich 
zestawieniem w grupach uzyskano znakomity ciąg 
chronologiczny zjawisk osadniczych i budowlanych 
skorelowanych niezależnie ze źródłami pisanymi. 
 Wydaje się, że niezależnie od innych przykła-
dów bardzo dobrze przydatność tej metody oddają 
m.in. ostatnie badania wschodniego i południowe-
go skrzydła klasztoru cysterskiego w Lądzie, które 
w konfrontacji ze szczegółową inwentaryzacją ar-

chitektoniczną pozwoliły wstępnie rozwiać niektó-
re z dotychczasowych wątpliwości, m.in. na temat 
powstania tej części obiektu (a jednocześnie sfor-
mułować nowe pytania odnośnie do chronologii 
budowy całych założeń klasztornych), jej przemian, 
rozbudowy i przebudów, a w konsekwencji również 
kwestii najwcześniejszych dziejów tego opactwa. 
W tym przypadku cała sprawa ma jeszcze charakter 
dynamiczny, a wyniki tych badań zostaną dopiero 
opublikowane. Jednak już teraz należy zastanowić 
się nad weryfikacją dotychczasowych ustaleń zwią-
zanych z początkami tego klasztoru12. 
 W badaniach stojących obiektów architekto-
nicznych, m.in. z zabytkowymi tynkami i polichro-
miami, bardzo przydatna jest nieinwazyjna metoda 
termowizyjna. Zastosowano ją m.in. w badaniach 
rotundy NMP na Wawelu (Stala 2011) czy klasztoru 
w Lądzie, gdzie starano się pełniej rozpoznać struk-
turę budowlaną kaplicy pw. św. Jakuba. W przy-
padku Lądu uzyskano m.in. obraz struktury połu-
dniowego muru kaplicy pod polichromią z XIV w. 
Potwierdzono jego spójność z murem skrzydła 
wschodniego, w wyniku czego można odrzucić hi-
potezy o „budowie tej kaplicy w późniejszym czasie”. 
Uzyskano też informacje na temat pomyłek twór-
ców polichromii w czasie jej wykonywania, a jedno-
cześnie wiedzę na temat oryginalnych jej elementów 
i tych, które zostały uzupełnione w różnym czasie 
przez konserwatorów (Więcek, Poksińska, Wyrwa 
2008). Oprócz tego badania konserwatorskie pod 
obecnie widoczną XIV-wieczną polichromią ukaza-
ły ślady wcześniejszych malowideł itd. 
 Wszystkie te ustalenia dają badaczom zupełnie 
nowe dane do dalszych pogłębionych analiz. Zasto-
sowanie tej metody do innych obiektów przyniesie 
zapewne podobne rezultaty.
 W szczegółowych badaniach obiektów architek-
tonicznych, zwłaszcza służących ustaleniu rozwar-
stwienia różnych etapów budowy, przebudów i re-
montów, niezależnie od skrupulatnej inwentaryzacji 
architektonicznej murów i fundamentów konkret-
nych obiektów, ważnych informacji dostarczają też 

12 Wyniki badań zapraw z Lądu – wschodnie i południowe 
skrzydło klasztoru – nie są jeszcze opublikowane; analizy 
w Ekspedycji Archeologicznej „Łekno” w IH UAM w Po-
znaniu; na temat badań archeologicznych w wirydarzu 
klasztornym patrz Wyrwa 2008a, 2008b; w kontekście do-
tychczasowych badań bardzo ostrożnie należy podchodzić 
do poglądów na temat chronologii opactwa w Lądzie przed-
stawionych przez T. Jurka (2000).
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badania zapraw metodą dyfrakcji rentgenowskiej 
i metodą petrograficzną. Specjalistyczne analizy wy-
konane tymi metodami dają możliwość określenia 
składu i technologii typów zapraw, w konsekwencji, 
szczegółowiej ogólnie ujmując, pozwalają z dużą 
precyzją wydzielić fazy budowy danego obiektu, 
a po zestawieniu wyników tych badań z datowania-
mi specjalistycznymi możemy określić też m.in. czas 
tych działań (Poksińska, Wyrwa, Kęsy-Lewandow-
ska 2003; Rodzińska-Chorąży 1993 – w wymienio-
nych dalsza lit.). 
 Nie wszędzie i na wszystkich obiektach jednak są 
prowadzone tak kompleksowe badania. 
 Mimo że w niniejszym opracowaniu tylko za-
sygnalizowaliśmy niektóre problemy i większość 
z nich wymaga dalszych pogłębionych studiów, 
stwierdzić możemy, że stan naszej wiedzy m.in. 
na temat liczby i charakteru obiektów sakralnych 
na ziemiach polskich, jest wybiórczy i całkowicie 
niepełny. Ciągle więc stoi przed nami otwarte pole 
badań. Niezależnie jednak od szczegółowych ana-

liz architektoniczno-inwentaryzacyjnych i porów-
nawczych poszczególnych obiektów architektury 
murowanej (sakralnej i świeckiej) potrzebna jest 
pogłębiona refleksja, przede wszystkim archeolo-
gów, nad architekturą drewnianą – poszukiwanie 
jej śladów i odpowiednie dokumentowanie. Nale-
ży też pamiętać o wszystkich dostępnych specja-
listycznych metodach badawczych. Potrzebne jest 
też bardziej kompleksowe – analityczne i syntety-
zujące – widzenie całej działalności budowlanej 
(murowanej i drewnianej; świeckiej i sakralnej). 
Obecna praktyka badawcza, niezależnie od wie-
dzy i doświadczenia jednostek zajmujących się 
poszczególnymi problemami związanymi z archi-
tekturą, zmusza praktycznie do tworzenia zespo-
łów badawczych składających się ze specjalistów 
różnych dyscyplin (historyków wszystkich specjal-
ności, archeologów i specjalistów z zakresu nauk fi-
zyko-chemicznych), których wyniki prac pozwolą 
uszczegółowić stawiane tezy i wyjść poza zamknię-
ty krąg zagadnień wynikających wielokrotnie tylko 

Ryc. 11. Obraz termowizyjny południowej ściany kaplicy św. Jakuba w Lądzie (z dokumentacji Ekspedycji Archeologicznej „Łekno” IH UAM – 
badania w Lądzie; fot. B. Więcek)
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z intuicyjnej wiedzy na temat danego problemu. 
Choć sporo już wiemy, drogi poznania architektury 
na naszych ziemiach są ciągle otwarte. Należy jedy-
nie mieć nadzieję, że dobrze wybierzemy kierunek 
na tej drodze, aby w mądry sposób poznawać i po-
konywać przestrzeń, w którą ona nas prowadzi.
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Stone and brick architecture
in the 13th-14th c. Poland.

The state and perspectives of research. 
Some introductory remarks 

Summary 

 In our discussion we have tried to consider the 
state of architecture in Polish territories and its de-
velopmental dynamics, drawing on the conclusions 

produced to date by historians of architecture histo-
rians of art, and by historians basing indirectly on 
the former’s findings, as well as by archaeologists 
who provide new objects for the relevant chrono-
logical framework. 
 True to the title, the time framework covers the 
12th - 13th c. period. This particular time phase consti-
tutes a peculiar compact entity. However, it must be 
remembered that cultural phenomena involving all 
architecture-sensitive issues are not a closed chapter. 
All relevant issues draw on the past and their conse-
quences affect the periods to come. The time span 
considered includes a number of significant cultural 
trends whose consequences are well reflected in all 
problems associated with architecture. One of the key 
phenomena we face is the regional division in the first 
third of the 12th c. with its resultant dynamic process 
of political, social and cultural changes. 
 To define the current state of knowledge we have 
tried to consider the period’s architecture within a 
multifaceted discussion of jointly wooden, stone and 
brick architecture, and then mainly in strictly statisti-
cal terms (cf. Figs 1, 5, 6, 8, 9). Such an approach al-
lows to increase the awareness of our cognitive gaps 
and to show a more dynamic picture of what we know, 
what and how we still have to examine and where we 
should aim our further deliberations to gain in-depth 
conclusions that would produce a truer picture than 
we seem to possess at the moment. 
 In the second half of the 10th c. and the beginnings 
of the 11th c., in the tradition of central and eastern 
Europe, Polish territories included, stone and brick 
architecture was practically an absolute novelty. The 
building convention of the region, partly due to 
huge swathes of forests, predominantly meant wood 
and had been present here for centuries. Thus, fol-
lowing the conversion to Christianity, the dawn of 
the new era saw the encounter of two building prac-
tices – the old one, based on wooden architecture, 
and the new one, based on brick or stone, derived 
from the traditions of western and southern Europe. 
In this paper, besides the data presenting the ad-
vance of stone and brick architecture, for the sake of 
a fuller picture and drawing on written records we 
have also tried to show the development of wooden 
architecture that co-existed with stone/brick con-
structions and which was massively predominant 
(cf. Figs 6, 8, 9). Even though we have signalled only 
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a few of the problems involved, with most of them 
requiring more detailed studies, we can state that 
our current knowledge about, e.g., the number and 
character of sacral (religious) objects in Polish ter-
ritories is selective and incomplete. Hence, the area 
of research is still open for further considerations. 
Yet, independently of detailed architectural and in-
ventory analyses, as well as of comparative ones, of 
particular stone/brick objects (sacral and secular), 
there is a need of a deepened reflection, by archae-
ologists in particular, about wooden architecture 
– involving both research and documentation. All 
available specialist research methods should also be 
applied. A more comprehensive – analytic and syn-
thetic – view of all construction work (in wood and 
stone and brick; sacral and secular) is urgent as well. 

The present research procedures, irrespective of the 
knowledge and experience of individuals tackling 
particular architecture-related issues, in fact enforce 
the creation of research teams consisting of experts 
in various fields (historians, archaeologists and spe-
cialists in natural science), the results of their stud-
ies allowing an elaboration of the postulated theses 
and an escape from the vicious circle of problems 
frequently produced by a purely intuitive knowledge 
of a given topic (Figs 10, 11 show the results of ap-
plying some of the specialist research). Even though 
we know quite a lot, the ways to fully perceive the 
architecture in our lands remain open. It is only to 
be hoped that we shall choose the right track so as to 
wisely recognise and navigate the space into which 
it is leading us.
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Greater Poland of the 12th and 13th c. in archaeological sources

 W dotychczasowych badaniach nad średniowie-
czem w Wielkopolsce okres XII i XIII w. nie cieszył 
się szczególnym zainteresowaniem archeologów. 
Praktycznie, poza publikacjami źródłowymi, a nie-
kiedy też studiami mikroregionalnymi, temat ten nie 
był podejmowany1. Przyczyn takiego stanu rzeczy 
można szukać w niezwykłym zaabsorbowaniu po-
znańskiego ośrodka archeologicznego problematyką 
początków państwa polskiego i okresem funkcjono-
wania pierwszej monarchii, które okazały się na tyle 
pasjonujące, że na studia poświęcone innym, zwłasz-
cza późniejszym odcinkom średniowiecza, zabrakło 
czasu i motywacji. Wierzę jednak, że sytuacja w tym 
zakresie ulegnie poprawie, a bogaty materiał źródło-
wy, pozwalający na podjęcie takich badań, oraz atrak-
cyjność przedstawianego tematu na tyle zaciekawią 
archeologów, iż podejmą pracę nad jego zgłębianiem.
 Doniosłość przemian zachodzących w XII i XIII w. 
była wielokrotnie podnoszona w pracach historyków. 
Przyczyny i skutki tych procesów są na ogół znane; 
wnikliwych studiów wciąż wymaga ich przebieg, a tu 
wsparcie przedstawicieli naszej nauki jest ze wszech 
miar potrzebne i pożądane. Ramy niniejszego szkicu 
nie pozwalają jednak na pełne przedstawienie tego 
problemu, widzianego przez pryzmat źródeł arche-
ologicznych. Dlatego też skoncentruję swoją uwagę 
na zagadnieniach osadniczych, pozostawiając dalsze 
kwestie do odrębnych rozważań.
 Znaczną część bazy źródłowej, potrzebnej do stu-
diów nad omawianym okresem w Wielkopolsce sta-

1  Więcej uwagi omawianym czasom poświęciła jedynie Zofia 
Kurnatowska (1993; 2008b: 390-395).

nowią materiały z fazy E i F. Jak wiadomo, chronolo-
gicznie obejmują one dłuższy odcinek czasu zawarty 
między połową XI a 1. połową XIV w., co z jednej 
strony – wobec dużej liczby zespołów datowanych 
z małą precyzją – utrudnia prześledzenie dynamiki 
zmian, zwłaszcza w odniesieniu do interesujących 
nas dwóch stuleci, jednak z drugiej pozwala poznać 
ich szerszy kontekst. Przyjrzyjmy się najpierw źró-
dłom z fazy E (połowa XI-połowa XIII w.). Z tego 
czasu pochodzi 267 w miarę pewnie datowanych 
stanowisk archeologicznych, w tym 46 grodzisk, 118 
osad otwartych, sześć klasztorów, 69 cmentarzysk 
i 25 skarbów. Zbiór ten jest jednak wysoce dyskusyj-
ny. Na przykład pierwszą z wymienionych katego-
rii obiektów stanowią wyłącznie grodziska „starego 
typu”; nie ma wśród nich gródków stożkowatych, 
o których wiemy niewiele i nie mamy nawet rozezna-
nia, ile z nich powstało (o ile już powstawały?) w tam-
tym czasie. Z kolei skarby zanikają pod koniec XI i na 
początku XII w., co powoduje, że te znaleziska musi-
my wyłączyć z naszych rozważań2. Różnym stanem 
rozpoznania archeologicznego odznaczają się klasz-
tory. Natomiast liczbę osad i cmentarzysk przytaczam 
w przybliżeniu na podstawie informacji, do których 
dotarłem w literaturze przedmiotu3.
 Przed jeszcze większymi trudnościami stajemy 
w odniesieniu do fazy F (2. połowa XIII – 1. poło-
wa XIV w.). Wynikają one głównie ze słabego stanu 
zaawansowania badań archeologicznych nad póź-

2  Nie oznacza to oczywiście deprecjonowania wartości pozo-
stałych znalezisk numizmatycznych.

3  W analizowanym materiale nie uwzględniłem stanowisk 
zbadanych jedynie powierzchniowo.

Wielkopolska XII i XIII wieku w świetle
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nym średniowieczem w Wielkopolsce, co w szcze-
gólny sposób odczuwamy zarówno w odniesieniu 
do – wspomnianych już – grodzisk stożkowatych, 
jak też pierwszych miast lokacyjnych. Jednak mimo 
rozmaitych problemów i wysuniętych wyżej zastrze-
żeń należy zwrócić uwagę na niezwykłe bogactwo 
archeologicznego materiału źródłowego, którego 
potencjał wciąż pozostaje niewykorzystany.
 Pierwszą okazję do zapoznania się z sytuacją 
osadniczą omawianego okresu stwarza analiza mapy 
(ryc. 1), przedstawiającej rozmieszczenie stanowisk 
z fazy E. Dostrzegamy tu ślady intensywnego zasie-
dlenia wschodniej i południowej części Wielkopol-
ski oraz jego znacznego rozrzedzenia w zachodniej 
i północnej partii tego regionu. Na szczególną uwagę 
zwracają skupiska wokół Poznania, Kalisza, Gniezna, 
Lądu, Ostrowa Lednickiego, Giecza, Biechowa, Bnina 
i Śremu, wskazujące na znaczną jeszcze żywotność 
wymienionych ośrodków. W sposób szczególny wy-

różniają się Poznań i Kalisz, stojące u progu wielkiej 
kariery i znaczenia, jakie miały odgrywać w następ-
nych stuleciach. Jeszcze wyraźniej rysuje nam się 
podobieństwo analizowanego układu do sieci osad-
niczej skonstruowanej w czasach pierwszych Piastów 
(Kurnatowska 2008: 390, 392). Zauważamy je również 
na kolejnej mapie (ryc. 2), obrazującej – co prawda 
– rozmieszczenie grodzisk z fazy E, jednak z dużym 
prawdopodobieństwem odnoszącej się do sytuacji 
z 1. połowy XII w., a zatem z czasów, gdy ukończona 
została akcja odbudowy i modernizacji sieci grodo-
wej w Wielkopolsce po kryzysie lat trzydziestych XI 
stulecia. Ówczesne modyfikacje polegały m.in. na po-
rzuceniu warowni w południowo-wschodniej części 
omawianego regionu, likwidacji Grzybowa, a także 
wzniesieniu kilku nowych obiektów, w tym Biecho-
wa, Przemętu, Radzimia i Zbąszynia. Niemniej jed-
nak podtrzymana została tendencja do koncentra-
cji grodów w centralnej części Wielkopolski (czyli 

Ryc. 1.  Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych z fazy E (połowa XI-połowa XIII w.) wczesnego średniowiecza w Wielkopolsce:: 
1- grodziska wklęsłe; 2 – osady wiejskie; 3 – klasztory; 4 – cmentarzyska; 5 – skarby. Rys. J. Kędelska
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w dawnym „jądrze” państwa piastowskiego) oraz 
dyslokacji pojedynczych obiektów na jej południo-
wej, zachodniej i północnej rubieży.
 Prawdopodobnie już w XII w. rozpoczęły się 
pierwsze zmiany w organizacji grodowej Wielkopol-
ski. Przykład Łekna pod Wągrowcem, przekazanego 
przedstawicielom możnowładczego rodu Pałuków, 
a następnie (około 1153 r.) oddanego cystersom 
pod budowę klasztoru (por. Wyrwa 1995: 53 i nn.), 
sygnalizuje tendencje wyłączania niektórych obiek-
tów spod książęcego zarządu. Ile było takich przy-
padków? Wiadomo, że wcześniej funkcje grodowe 
straciła kujawska Kruszwica (Dzieduszycki 2008: 
415 i nn.). Niejasno rysuje się sytuacja w Mogilnie, 
które mimo założenia klasztoru benedyktyńskiego, 
miało podobno zachować swój warowny charakter 
(por. dalej)4. O innych niewiele wiemy. Na podsta-

4  Badacze tego stanowiska wskazują jednak na symptomy po-
wolnego upadku grodu w XII w. – por. Chudziakowa, Cza-
charowski 1977: 26; Chudziakowa 1984: 50.

wie różnych informacji zawartych w źródłach pisa-
nych można sądzić, że w 1. połowie XIII w. (ryc. 3) 
funkcjonowały m.in. grody w Poznaniu, Gnieźnie, 
Kłecku, Ostrowie Lednickim, Gieczu, Biechowie, 
Bninie, Śremie, Kaliszu i Lądzie oraz rozłożone na 
peryferiach obiekty w Starymgrodzie, Czestramiu, 
Krzywiniu, Przemęcie, Zbąszyniu, Międzyrzeczu, 
Santoku, Drzeniu/Drezdenku, Wieleniu, Czarnko-
wie, Ujściu i Nakle. Zatem system grodowy nadal 
działał, choć sieć starych warowni mogła być nieco 
przerzedzona. Zmierzch tej organizacji postępował 
w 2. połowie XIII stulecia (ryc. 4). W tym czasie 
funkcje grodowe straciły m.in. Gniezno, Poznań 
i Kalisz, zastąpione przez nowo powstałe ośrod-
ki miejskie, a także Ląd, przekazany po licznych 
perturbacjach (por. dalej) cystersom z pobliskiego 
klasztoru. Jednak niektóre warownie trwały jeszcze 
w XIV w. Prawdopodobnie dopiero w pierwszej 
połowie tego stulecia upadł gród w Kłecku (por. 

Ryc. 2.  Rozmieszczenie grodów z fazy E (połowa XI-połowa XIII w.) wczesnego średniowiecza w Wielkopolsce. Rys. J. Kędelska
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Rogalski 1983: 215), zaś Biechowo przejęli Doliwo-
wie, którzy w obrębie starych wałów wznieśli wie-
żę na kopcu (Grygiel 1996: 260-283; Jurek 1996: 
302n.). Najdłużej funkcjonowały twierdze nadno-
teckie, wykorzystywane do obrony granicy przed 
Brandenburczykami.
 Sądzić można, że w XIII w. pojawiały się już 
gródki stożkowate, ale o tych obiektach, zwłaszcza o 
ich ewentualnych funkcjach w zarządzie terytorial-
nym państwa, niewiele możemy powiedzieć. Wyda-

5  Upadek grodu w Kłecku, Bogumił Rogalski (1983: 21), po-
wołujący się na informację Jana Długosza (ks. IX: 200), łą-
czy z rejzą krzyżacką na Wielkopolskę w 1331 r. Tymczasem 
kronikarz ten pisze jedynie o spaleniu miasta. Natomiast 
wspomnianej warowni poświęca sporo miejsca w relacji 
z przebiegu wyprawy Janusza Bibersteina, wysłanego do 
Wielkopolski w 1310 r. przez księcia głogowskiego Henryka 
IV w celu uśmierzenia buntu (Długosz, ks. IX: 77). Być może 
właśnie ówczesne walki o gród w Kłecku przyczyniły się do 
jego zniszczenia i opuszczenia przed 1331 r. W każdym razie 
obiekt ten istniał jeszcze w początkach XIV stulecia. 

je się natomiast rzeczą prawdopodobną, że najstar-
sze z nich lokowano w dobrach książęcych. Gdzie 
one powstały? Z pewnością były w Czestramiu i 
Kępnie (Hensel 1953: 94; 1959: 55-58). Częste poby-
ty książąt wielkopolskich w Dłusku, Modrzu, Pobie-
dziskach i Rogoźnie wskazują na możliwość funk-
cjonowania tam podobnych obiektów, choć relikty 
założeń obronno-rezydencjonalnych, o nieustalo-
nej jednak metryce, stwierdzono jedynie w dwóch 
ostatnich z wymienionych miejscowości (Hensel, 
Hilczer-Kurnatowska 1980: 88n i 402). Istnienia in-
nych tego typu fortalicji, sądząc z niejasnych wzmia-
nek w źródłach pisanych (m.in. KWlkp., rozdz. 65), 
można doszukiwać się w Pyzdrach i Środzie Wiel-
kopolskiej6. Ponadto dysponujemy informacją o 

6  Problem istnienia grodów w wymienionych miejscowościach 
był żywo dyskutowany w literaturze (por. m.in. Callier 1888: 
56; Meyer 1938: 131; Tłoczek 1953: 157; Wędzki 1966: 53; 
1982: 13 i 18; 1990: 27; Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1987: 

Ryc. 3.  Rozmieszczenie grodów z pierwszej połowy XIII wieku w Wielkopolsce: 1 – grody funkcjonujące; 2 – grody domniemane; 
3 – domniemane gródki stożkowate. Rys. J. Kędelska
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wzniesieniu przez Władysława Odonica zamku w 
Gnieźnie. Ten z kolei lokalizowany jest w rejonie 
kościoła św. Jerzego, a zatem w najstarszej (książę-
cej) części wieloczłonowego założenia grodowego 
na Górze Lecha (Sawicki 1999). Z innych przekazów 
dowiadujemy się o zbudowaniu przez Bolesława Po-
bożnego w 1267 r. jakiegoś castrum w Dubinie (Lu-
ciński 1982b: 426). Pozostałości gródka stożkowate-
go występują także w Drużynie, ale i o tym obiekcie, 
zwłaszcza o jego związkach z XIII-wieczną kasztela-
nią, niewiele możemy powiedzieć. Warto natomiast 
przypomnieć, że wspomniana miejscowość należała 

371; Górczak 2002: 116n.; Brzostowicz 2003: 108). Tymcza-
sem badania archeologiczne realizowane w ostatnich latach 
pozwalają postawić tę kwestię w nowym świetle. Otóż w 
Pyzdrach, na terenie tzw. zamku Kazimierzowskiego, odkry-
to ślady obiektu obronnego z XIII w. (por. Kajzer, Olszacki 
2011: 277). Z kolei w miejscu tzw. zamku starościńskiego w 
Środzie Wielkopolskiej Henryk Machajewski (2012: 14, ryc. 
2) skłonny jest lokalizować wcześniejszy gródek stożkowaty.

w latach 1225-1405 do joannitów z Poznania (Lu-
ciński 1982a). Funkcję rycerskiej siedziby przypisu-
je się natomiast gródkowi stożkowatemu w Górze 
(Kòčka-Krenz 2002: 380-382).
 Nowym elementem, który pojawił się w krajobra-
zie osadniczym Wielkopolski w XIII w. były miasta. 
Jako pierwsze lokowano Gniezno (przed 1239 r.), 
zaś w następnych latach podobne ośrodki powsta-
ły w Powidzu (1243), Międzyrzeczu (przed 1248), 
Kostrzynie (1251), Śródce (przed 1253?), Pozna-
niu (1253), Śremie (1253), Pyzdrach (przed 1257), 
Krzywiniu (1257), Kcynii (1262), Kłecku (1265), 
Pobiedziskach (przed 1266), Zdunach (1267), Kali-
szu (przed 1268) i Lądku (1269). Do końca tego stu-
lecia założono jeszcze miasta w Żninie (przed 1271), 
Gostyniu (1278), Wronkach (około 1279), Rogoź-
nie (1280), Kazimierzu Biskupim (1287), Pszczewie 
(1288), Słupcy (1290), Stawiszynie (przed 1291), 

Ryc. 4.  Rozmieszczenie grodów z drugiej połowy XIII wieku w Wielkopolsce: 1 – grody funkcjonujące; 2 – grody domniemane; 3 – gródki 
stożkowate; 4 - domniemane gródki stożkowate; 5 – miasta książęce powstałe w miejscu lub obok grodów; 6 – miasta biskupie po-
wstałe w miejscu lub obok grodów. Rys. J. Kędelska
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Skwierzynie (przed 1296), Buku (przed 1296) i Na-
kle (1299)7. Lokacja owych ośrodków przebiegała 
w różnych okolicznościach, jednak większość z nich 
przeprowadzono w centralnej części Wielkopolski, 
a zatem na obszarze, gdzie w X w. wykrystalizowa-
ło się państwo piastowskie. Ówczesna urbanizacja 
(ryc. 5) powiązana była z procesem powolnego od-
chodzenia od organizacji grodowej (Brzostowicz 
2014: 386), przy czym należy zauważyć tendencję 
zatrzymywania ważniejszych miejsc w rękach ksią-
żęcych. W sposób szczególny dostrzegamy to na 
przykładzie Gniezna, Poznania i Kalisza, których 
kariera wyrosła z rangi ich starych grodów. Również 
– dobijające się do tego grona – Pyzdry należały do 
władców omawianej dzielnicy. Losy pozostałych po-
toczyły się już rozmaicie. Żnin przejęli arcybiskupi 
gnieźnieńscy, Pszczew – biskupi poznańscy, Krzy-
wiń stał się własnością benedyktynów z Lubinia, na-
tomiast Ląd otrzymali tamtejsi cystersi. We wszyst-
kich tych miejscowościach, lub nieopodal, powstały 
miasta, które jednak nie dorównywały znaczeniem 
wymienionym centrom życia politycznego i gospo-
darczego. Zresztą owo zróżnicowanie dostrzegamy 
również w odniesieniu do nowych ośrodków, po-
wstających w dobrach książęcych. O ile np. Środa 
czy Śrem cieszyły się względnym poziomem eg-
zystencji, to już Kłecko wyraźnie im ustępowało. 
Tam, gdzie lokowano miasta w pobliżu starego 
grodu, lub nawet na jego terenie (tak było w Na-
kle, później też w Przemęcie i Ujściu – por. Hensel, 
Hilczer-Kurnatowska 1972: 149-157; 1980: 281-
287; Hensel, Hilczer-Kurnatowska, Łosińska 1995: 
119-124), dokonywało się często ustanie funkcji 
starej warowni na rzecz nowego ośrodka. Niekiedy 
jednak, np. w Kłecku czy w Śremie, miała miejsce 
czasowa koegzystencja obydwu organizmów (por. 
dalej). Warto też zauważyć, że proces odchodze-
nia od organizacji grodowej dokonywał się w tej 
samej kolejności, co jej powstawanie w X w., czyli 
od centrum w kierunku peryferii. Najpóźniej, jak 
już wspomniałem wyżej, zlikwidowano twierdze 
nadnoteckie; tamtejsze miasta, z wyjątkiem Nakła 
(1299), założono dopiero w XIV i XV w. 

7  Pamiętać też należy o grupie miast (Środzie, Obornikach, Ja-
rocinie, Kępnie, Koninie, Koźminnie, Nowym Mieście nad 
Wartą, Ostrzeszowie, Pleszewie, Święciechowej, Żerkowie i 
być może Przemęcie), których datę lokacji odnosi się dość 
ogólnie do 2. połowy/schyłku XIII w. – por. Górczak 2002: 
aneks; 2010: 28n., gdzie ostatecznie opowiada się za XIII-
wieczną metryką lokacji Przemętu.

 Śledząc dokonujące się wówczas zmiany, ze 
zdumieniem musimy odnotować upadek Giecza 
i Ostrowa Lednickiego. Trudno bowiem zrozumieć, 
dlaczego jedne z najważniejszych ongiś ośrodków 
państwa piastowskiego nie znalazły miejsca w no-
wej rzeczywistości. Czy niespodziewany koniec ich 
kariery był wynikiem wcześniejszego kryzysu? O ile 
takie twierdzenie byłoby uzasadnione w przypadku 
Lednicy (por. Łastowiecki 1989: 32n.), to trudniej 
zastosować go w odniesieniu do Giecza, który jesz-
cze w XII/XIII w., a nawet w XIII stuleciu, cieszył się 
pomyślnym rozwojem (Krysztofiak 2009: 127 i nn.). 
Z pewnością problem wymaga dalszych badań, jak 
też przedstawienia bardziej przekonujących tez od 
tych, które funkcjonują jeszcze w literaturze przed-
miotu (zmiana przebiegu szlaków handlowych, kon-
kurencja pobliskich ośrodków – Wędzki 1958: 35n.; 
Kostrzewski 1966: 42n.; 1968: 325; por. dalsze uwagi).
 Zasadniczą treść krajobrazu osadniczego Wielko-
polski w XII i XIII w. tworzyły jednak osiedla wiej-
skie. Niestety, niezadowalający stan studiów nad tym 
zagadnieniem utrudnia poznanie wielu kwestii, do-
tyczących m.in. charakteru osad, form ich zabudowy, 
zachodzących tam przemian czy zjawisk kultywowa-
nia tradycyjnych rozwiązań. Mimo to już pobieżna 
analiza zgromadzonego materiału przynosi kilka cie-
kawych obserwacji. Otóż, przeglądając wyniki badań 
osad z fazy E, zauważamy, że spośród 118 stanowisk, 
20 obiektów założono już w starszych fazach wcze-
snego średniowiecza, zaś 31 wywodzi swoją metrykę 
z fazy D. Pozostałe powstały w okresie między poło-
wą XI a połową XIII w., a 26 osiedli funkcjonowało 
jeszcze w fazie F i w późnym średniowieczu. 
 Wspaniałym przykładem długotrwałego użytko-
wania jest osada w Bruszczewie, stan. 12/Przysiece 
Starej, stan. 4, gm. Śmigiel, pow. kościański (Brzo-
stowicz 2002: 107 i nn.). Założona w początkach 
średniowiecza, najlepszy okres rozwoju przeżyła w 
fazie C, gdy przy jej zachodnim skraju funkcjono-
wała niewielka warownia. Około połowy X w. gród 
i osiedle zostały spalone, jednak to ostatnie odbu-
dowano i po kilkudziesięciu latach, już w fazie D/E 
wkroczyło w kolejny okres pomyślnej koniunktury. 
Wówczas dokonała się zmiana w organizacji zasie-
dlenia zajmowanego przez tę osadę miejsca oraz 
zwiększenie liczby funkcjonujących w niej obiektów. 
Niestety, niewiele można powiedzieć na temat form 
zabudowy. Wydaje się jednak, że w tym zakresie nie 
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nastąpiły istotne modyfikacje i raczej należałoby za-
kładać stosowanie tych samych technik wznoszenia 
domów, które były tam znane wcześniej. Podobnie 
działo się w wielu innych osiedlach. Ale już na po-
znańskiej osadzie św. Gotarda, powstałej w XII w., 
ziemianki i półziemianki z pierwszej fazy jej funk-
cjonowania zostały pod koniec XII i w 1.połowie 
XIII stulecia zastąpione przez budynki zrębowe (Ba-
nach 2005: 391-393; Kaczmarek 2008: 226). 
 Na różnych stanowiskach odkryto ślady działal-
ności produkcyjnej. Na przykład w Kotłowie, stan. 
1, gm. Miksztat, pow. ostrzeszowski, zarejestrowa-
no piece i dysze gliniane, jednoznacznie wskazujące 
na profil działalności ludności tego osiedla (Jasnosz 
1957: 194-197). Podobnym charakterem odznacza-
ły się osady w Jędrzychowicach-Kowalewie, stan. 
10/12, gm. Miejska Górka, pow. rawicki (Hensel 

1953: 221n.) oraz Zwoli, stan. 9, gm. Zaniemyśl, 
pow. średzki (Hensel, Hilczer-Kurnatowska, Łosiń-
ska 1995: 395n.). Z kolei w Białobrzegu, gm. Pyz-
dry, pow. wrzesiński, odkryto pozostałości urządzeń 
warzelniczych, związanych – jak się przypuszcza – 
z wymienianą w źródłach pisanych, a nieistniejącą 
już dzisiaj wsią Sal (Wędzki 1966: 7n.; Jodłowski 
1978). Obiekty o charakterze przemysłowym stwier-
dzono również na stanowisku 9 w Lądzie, położo-
nym nieopodal tutejszego grodziska (Brzostowicz 
2011: 119; Samela 2011: 156). Ten przypadek jest 
niezwykle ciekawy, ponieważ wspomniane urzą-
dzenia usytuowano na zachodnim skraju cmenta-
rzyska (Samela 2011), prawdopodobnie już wtedy 
niefunkcjonującego. Znaczną liczbą obiektów go-
spodarczych i produkcyjnych odznaczała się osada 
w Grotnikach, stan. 6, gm. Włoszakowice, pow. lesz-

Ryc. 5.  Rozmieszczenie miast lokowanych w XIII wieku w Wielkopolsce: 1 – miasta książęce powstałe w miejscu lub obok „starych” grodów; 
2 – miasta biskupie powstałe obok „starych” grodów; 3 – miasta książęce lokowane na nowym terenie; 4 – miasta kościelne/klasztorne 
lokowane na nowym terenie; 5 – miasta rycerskie; 6 – grody; 7 – domniemane grody; 8 – gródki stożkowate; 9 – domniemane gródki 
stożkowate. Rys. J. Kędelska
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czyński (Wyrwińska 1995). Przykłady można mno-
żyć. Pozostawia jednak niedosyt fakt, że zgromadzo-
ny materiał, wciąż wymagający pogłębionej analizy, 
w większości przypadków nie udziela nam tak pre-
cyzyjnych informacji o charakterze zajęć miesz-
kańców osiedli, zwłaszcza tych, które powiązane 
były z działającymi jeszcze ośrodkami grodowymi. 
Jednak nie tylko kwestie gospodarcze powinny być 
tu brane pod uwagę. Otóż na kilku stanowiskach, 
m.in. w Dziekanowicach, stan. 9, gm. Łubowo, pow. 
gnieźnieński (Hensel 1950: 208), Grotnikach, stan. 6 
(Wyrwińska 1995: 146), Krzyszkowie, stan. 1, gm. 
Rokietnica, pow. poznański (Hensel 1959: 172), 
Przysiece Starej, stan. 4 (Brzostowicz 2002: 59), 
Obłaczkowie, stan. 7, gm. Września (Pawlak 2013), 
i Ruminie, stan. 1, gm. Stare Miasto, pow. koniński 
(Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1980: 438), odkryto 
ostrogi, a zatem przedmioty, dość jednoznacznie 
wskazujące na obecność zbrojnych. Jeśli te znalezi-
ska nie były przypadkowe8, to należy postawić sobie 
pytanie, czy nie stanowią one świadectwa osadza-
nia członków drużyn w nadawanych im majątkach 
ziemskich w zamian za obowiązek świadczeń woj-
skowych na rzecz księcia? Myślę, że warto się nad 
tym problemem zastanowić.
 Kolejnym zagadnieniem, niezwykle ważnym dla 
studiów nad omawianym okresem, jest kwestia ów-
czesnych przemian dokonujących się w osadnictwie 
wiejskim, zwłaszcza relacji osiedli „starego typu” do 
pierwszych wsi zakładanych na prawie niemieckim. 
Wdzięcznym polem do takich obserwacji mogą być 
badania mikroregionalne. Dzięki nim możemy na 
przykład stwierdzić, że – wymieniona w dokumen-
cie z 1278 r. (KDW, I, nr 473) – wieś Prisecca, nadana 
jako uposażenie klasztoru cysterskiego w Wieleniu 
i zaopatrzona m.in. w przywilej osadzania ludności 
na prawie niemieckim, powstała jako nowy orga-
nizm nieopodal osady funkcjonującej nieprzerwa-
nie od starszych faz wczesnego średniowiecza (por. 
Brzostowicz 2002: 235n.). Być może z odmienną 
sytuacją powinniśmy się liczyć w przypadku Ob-
łaczkowa, stan. 7, gdzie wieś powstała w miejscu 

8  W tym kontekście warto przypomnieć, że pojawieniu się 
ostróg na terenie osady z fazy E w Przysiece Starej, stan. 4 
(kontynuacji stan. 12 w Bruszczewie), towarzyszył zwięk-
szony udział szczątków konia oraz zwierząt dzikich, nie-
porównywalny z sytuacją zaobserwowaną w materiale ar-
cheozoologicznym z faz A-D pochodzącym z tego samego 
zespołu osadniczego – por. Brzostowicz 2002: 181n, 185, 
233, ryc. 76 i 77.

starszej osady9. W każdym razie w studiach nad 
omawianym zagadnieniem należy brać pod uwagę 
różne scenariusze tego procesu, często uzależnione 
od lokalnych uwarunkowań. 
 Ważną rolę w rozwoju osadnictwa tego czasu 
odgrywały również klasztory. Pod koniec XIII w. 
w Wielkopolsce działały już 22 tego typu obiekty, 
rozlokowane w miastach lub w środowiskach wiej-
skich. Najstarszym z nich jest klasztor benedyk-
tynów w Mogilnie, powstały w 2. połowie XI w. 
Problem jego początków jest dość zagadkowy. Po-
mijając już dyskutowaną przez historyków kwestię 
osoby rzeczywistego fundatora omawianego obiek-
tu (Kazimierz Odnowiciel?, Bolesław Szczodry?), 
należy zwrócić uwagę na niezwykłe miejsce jego 
budowy. Otóż, zdaniem Jadwigi Chudziakowej 
(1984: 21-23; por. też Chudziakowa, Czacharowski 
1977: 23; Buko 2005: 313-316), klasztor powstał 
w obrębie funkcjonującego jeszcze grodu, który 
miał ulec zniszczeniu dopiero w 1. połowie XIII 
stulecia. Jeśli interpretacja odkrytych nawarstwień 
jest trafna, to sytuację można uznać za ciekawą, 
wręcz bezprecedensową. Zgadza się z tym rów-
nież autorka badań, która decyzję tak niezwykłej 
lokalizacji tłumaczy stanem zagrożenia, jaki wciąż 
utrzymywał się w Wielkopolsce po burzliwych wy-
darzeniach lat trzydziestych XI w. (Chudziakowa 
1984: 49). Pod osłoną wałów podjęto więc budowę 
okazałej, kamiennej trójnawowej bazyliki romań-
skiej, przy czym realizacja tej inwestycji, jak też 
rozrastające się zabudowania klasztorne, zmusiły 
mieszkańców grodu do stopniowego opuszczania 
jego terenu i przenoszenia się do okolicznych osad. 
W XIII w. zaczęły powstawać budynki murowane, 
a około połowy tego stulecia cały zespół miał być 
otoczony ceglanym murem. W przekonaniu Ja-
dwigi Chudziakowej (1984: 50), opactwo w Mogil-
nie, zastępując ostatecznie wcześniejszą warownię, 
przejęło rolę głównego czynnika stymulującego 
rozwój osadnictwa w najbliższej okolicy.

9  Na wymienionym stanowisku odkryto pozostałości osady 
wczesnośredniowiecznej z 2. połowy X do połowy (względnie 
3. ćwierci/końca) XIII w. oraz wsi z okresu od 1. połowy 
(względnie końca 1. ćwierci) XIV do połowy XV w. (Pawlak 
2011; 2013: 271-298). Ustalenia dotyczące chronologii oby-
dwu osiedli mają charakter tymczasowy, zatem nie powinna 
nas jeszcze niepokoić stosunkowa niewielka luka czasowa 
występująca między zakończeniem użytkowania osady i 
założeniem nowej wsi. Jednak wnikliwa analiza materiału 
może przynieść weryfikację zarówno ich metryki, jak też 
postawionej wyżej tezy.
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 Inaczej przebiegała budowa klasztoru cysterskie-
go w Łeknie. Tamtejszy obiekt powstał w XII w. już 
na terenie opuszczonego grodu, którym nieznacznie 
wcześniej – jak się przypuszcza (por. Wyrwa 1995: 
60 i nn.) – władał Zbylut z rodu Pałuków, fundator 
owego założenia. Pierwszą budowlą było niewielkie 
oratorium, wzniesione w miejscu starszej rotun-
dy, pełniącej funkcję kościoła grodowego. Między 
końcem XII a 1. połową XIII w. rozbudowano je do 
kościoła halowego, o wymiarach 42,5 × 14-14,6 m. 
W trakcie wieloletnich badań archeologicznych 
odsłonięto elementy zabudowy klasztornej, w tym 
m.in. kapitularza i pomieszczeń dla zakonników. 
Również i ten obiekt odgrywał ważną rolę w rozwo-
ju tutejszego osadnictwa.
 W bliskim sąsiedztwie grodów wyrosły nato-
miast klasztory w Trzemesznie (kanoników regu-
larnych) oraz w Lądzie (cystersów). Z pierwszym 
z nich wiążemy trójnawową bazylikę, której budowę 
rozpoczęto w 1. połowie XII w., natomiast o dru-
gim obiekcie, którego fundację zatwierdzono oko-
ło 1195 r. (por. Wyrwa 2005: 68 i nn.; 2008: 144), 
z uwagi na niewielki zakres przeprowadzonych ba-
dań archeologicznych (Wyrwa 2008), niewiele mo-
żemy powiedzieć. Ponadto warto nadmienić, że nie-
opodal grodu poznańskiego został założony klasztor 
joannitów w Komandorii. 
 W zupełnie innych uwarunkowaniach przebie-
gała budowa klasztoru benedyktyńskiego w Lubiniu. 
Zdaniem Zofii Kurnatowskiej (2008a: 303n.), obiekt 
ten, którego pierwszym fundatorem był Bolesław 
Szczodry, powstał na terenach nieobjętych wcześniej 
aktywną działalnością misyjną. Inwestycję realizowa-
no w dwóch etapach – najpierw w 2. połowie XI w., 
a następnie, po kilkudziesięcioletniej przerwie, w XII 
stuleciu, dzięki już ponownej fundacji Bolesława 
Krzywoustego, a także znaczącemu wsparciu Aw-
dańców i kolejnych władców Wielkopolski (Mieszka 
Starego, Władysława Laskonogiego). Do XIII w. po-
wstał zespół, złożony z jednonawowej świątyni pw. 
Najświętszej Marii Panny, budynków wschodniego 
skrzydła klasztoru oraz mur kamienny i fosa, zamy-
kające go od strony zachodniej i północnej. W XIII 
stuleciu wzniesiono w pobliżu kościół św. Leonarda, 
który miał służyć powstałej tu parafii.
 W XII w. założono jeszcze dwa klasztory – nor-
bertanów w Kościelnej Wsi (przejęty pod koniec 
tego stulecia przez benedyktynów z Ołbina) oraz 

norbertanek w Strzelnie. Następne stulecie przynio-
sło rozwój fundacji cysterskich, z którymi wiążemy 
budowę obiektów w Ołoboku, Gościkowie-Parady-
żu, Obrze, Owińskach, Wieleniu (wcześniej praw-
dopodobnie w Kaszczorze-Ptowach) i Zemsku (Ble-
dzewie). Jednocześnie, już w ośrodkach miejskich, 
powstawały klasztory franciszkanów (Kalisz, Gnie-
zno, Śrem, Pyzdry, Oborniki) i dominikanów (Po-
znań, Wronki). Poza miastem funkcjonował klasztor 
bożogrobców w Gnieźnie. Ostatecznie pod koniec 
XIII w. ukształtowała się osobliwa sieć omawianych 
obiektów, gdzie zgromadzenia benedyktyńskie, cy-
sterskie i norbertańskie rozlokowały się na obrze-
żach Wielkopolski, pozostałe zaś w miastach, skon-
centrowanych w większości w centrum tego regionu 
(ryc. 1). Te pierwsze, obok zadań czysto misyjnych, 
odgrywały także role ośrodków rozwoju lokalnych 
skupisk osadniczych oraz życia gospodarczego. 
 Wdzięcznym polem do obserwacji zmian doko-
nujących się w Wielkopolsce w omawianym okresie 
są cmentarzyska. Spośród 69 nekropolii z fazy E, 25 
obiektów użytkowanych było od fazy D wczesnego 
średniowiecza, a dalszych 16 tego typu stanowisk 
kontynuowano jeszcze w późnym średniowieczu 
oraz w okresie nowożytnym. Zastanawiając się nad 
przydatnością omawianego materiału w badaniach 
nad postępem chrystianizacji naszego regionu, war-
to przytoczyć dalsze liczby. Otóż, jak dotąd zareje-
strowano jedynie cztery cmentarzyska przyklasztor-
ne i 12 nekropolii przykościelnych; reszta, w liczbie 
53, położona była poza ośrodkami rozwoju kultu re-
ligijnego. Dodać też należy, że 26 cmentarzysk zwią-
zanych było z grodami, przy czym wiele z nich (np. 
w Gnieźnie, Gieczu, Lądzie, na Ostrowie Lednickim 
czy w Poznaniu) funkcjonowało już przy tamtej-
szych świątyniach. Tam też dokonujemy dalszych 
ciekawych obserwacji. 
 Na przykład cmentarzysko w Lądzie, stan. 9, 
użytkowane od fazy D, zostało porzucone XI/XII 
w. (Samela 2011: 153), a jego miejsce zajęły dwie 
nekropolie przykościelne, działające w pobliskim 
grodzie i na podgrodziu (Dębska-Luty, Lipińska 
1986). Konsekwencją takiej lokalizacji był drastycz-
ny spadek liczby pochówków z wyposażeniem10. 
Jednak z czasem powstały inne problemy. Rozwi-

10 Podczas badań na omawianych cmentarzyskach stwierdzono 
15,8% pochówków z wyposażeniem na grodzisku i tylko 6,3% 
takowych na podgrodziu – por. Dębska-Luty, Lipińska 1986: 76.
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jająca się nekropolia grodowa zaczęła zajmować 
coraz większy teren (Zeylandowa 1978: 37; 1987), 
a zatem zmniejszyć się musiała powierzchnia użyt-
kowa warowni. Podobne przypadki zaobserwowano 
w innych tego typu ośrodkach. Rozrastał się m.in. 
cmentarz przykościelny na Ostrowie Lednickim, 
gdzie – jak się przypuszcza – od XII w. chowana była 
również ludność spoza wyspy (Łastowiecki 1989: 
33). Trudno dociec, w jaki sposób reagowano na te 
problemy. Możliwe jednak, że narastały one w do-
bie schyłku znaczenia ówczesnych grodów, stąd też 
ich zarządcy, opuszczający je i przekazujący część 
tych obiektów administracji kościelnej (np. Ostrów 
Tumski w Poznaniu czy Giecz) lub zgromadzeniom 
zakonnym (Ląd), z ulgą pozbywali się uciążliwego 
kłopotu. Dodajmy, że podobne trudności dotknęły 
później cmentarzyska przykościelne w niektórych 
miastach; rozwiązaniem okazało się przeniesienie 
ich poza aglomerację.
 Okres XII i XIII w. w Wielkopolsce był zatem 
czasem ważnych przemian, widocznych również 
w organizacji osadnictwa. Jednak analiza różnych 
przypadków wskazuje, że proces ten nie wszędzie 
przebiegał jednakowo. Przyjrzyjmy się najpierw 
okolicom Lądu. Jeszcze w początkach XII stulecia 
głównym ośrodkiem na tym terenie był gród, umiej-
scowiony na przecięciu ważnych szlaków komuni-
kacyjnych. Odznaczał się solidnymi fortyfikacjami, 
rozbudowanym zapleczem, które tworzyło podgro-
dzie oraz kilka osad rozlokowanych w pradolinie 
Warty; poszczycić się też mógł dwoma kościołami 
(św. Piotra i św. Andrzeja), które stanowiły świadec-
two jego niezwykłej pozycji (Brzostowicz 2005: 55 
i nn.). Jednak w następnych dziesięcioleciach obraz 
ten zaczął ulegać istotnym przekształceniom. Do-
strzegamy bowiem stopniowe opuszczanie wydm 
nadwarciańskich i lokowanie osiedli na krawędzi 
wysoczyzny, głównie w rejonie dzisiejszego Lądku i 
Dolan (Brzostowicz 2011: 115, ryc. 12). U podnó-
ża stoku pradoliny, po roku 1195, powstał klasztor 
cysterski, który niebawem zaczął wyrastać do roli 
ważnego ośrodka na tym terenie. Jednocześnie za-
znaczył się schyłek znaczenia tutejszej warowni. 
Prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII stulecia 
przekazano ją cystersom, ale – jak dowiadujemy 
się z Kroniki wielkopolskiej (rozdz. 83) – realizację 
tego aktu wstrzymał Kazimierz Kondratowic, który 
zawładnął kasztelanią lądzką. Dopiero kilkunasto-

letnia wojna (1247-1261) z Bolesławem Pobożnym, 
zakończona klęską księcia kujawskiego, przyczyniła 
się do zwrotu starej warowni cystersom oraz wyma-
zania jej z mapy osadnictwa średniowiecznej Wiel-
kopolski. Niebawem, w 1267 r. w dobrach klasztor-
nych lokowano miasto w Lądku11, przeznaczone 
jedynie do obsługi lokalnego rynku. Prawdopodob-
nie w tym czasie zakończony został proces reorgani-
zacji tutejszego osadnictwa, które opuściło pradoli-
nę Warty i uformowało się na wysoczyźnie, wzdłuż 
szlaku poznańsko-łęczyckiego (ryc. 6). Głównym 
ośrodkiem jego rozwoju był już klasztor w Lądzie, 
nadający od tej pory – wraz z rezydencją biskupów 
poznańskich w pobliskim Ciążeniu oraz miastem 
królewskim w Pyzdrach – ton życiu gospodarczemu 
tej części omawianego regionu (Brzostowicz 2015).
 Wydaje się, że mniej rewolucyjny przebieg miały 
przeobrażenia zachodzące w rejonie Poznania. Aż do 
połowy XI w., tutejsze osadnictwo rozlokowane było 
wzdłuż dwóch przecinających się osi, utworzonych 
przez Wartę oraz jej dopływy – Cybinę i Bogdankę. 
Tutaj, głównym ośrodkiem jego rozwoju był gród na 
Ostrowie Tumskim, spełniający ważną funkcję w sys-
temie administracyjnym państwa piastowskiego. W 
fazie E, czyli w okresie od połowy XI do połowy XIII 
stulecia, odnotowujemy wzrost liczby stanowisk ar-
cheologicznych na tym terenie, przy czym wyraźnie 
dostrzegamy przenoszenie ciężaru osadnictwa na 
lewy brzeg Warty (Kaczmarek 2005: 45 i nn., ryc. 5; 
Jurek 2005: 178). Tam m.in. uformowały się osady św. 
Gotarda, św. Marcina i św. Wojciecha. Jeszcze przed 
połową XIII w. rozpoczęto przygotowania do lokacji 
miasta, w piękny i sugestywny sposób odtworzone 
przez Tomasza Jurka (2005). Ostatecznie, w wyniku 
różnych zabiegów o charakterze prawnym i dyploma-
tycznym, doszło do założenia nowego organizmu na 
lewym brzegu Warty, przekazania biskupowi Ostrowa 
Tumskiego i przeniesienia siedziby księcia do zamku, 
wzniesionego na Górze Przemysła. Niewątpliwą za-
sługą ostatniego przedstawiciela wielkopolskiej linii 
Piastów (Przemysła II) jest to, że Poznań zachował 
dotychczasowe znaczenie w dzielnicy, dystansując 
z czasem swoich najpoważniejszych konkurentów – 
Gniezno i Kalisz.
 Znacznie mniej burzliwym charakterem od-
znaczały się z kolei przemiany zachodzące w Śre-

11 Była to druga lokacja tego ośrodka, gdyż poprzednia próba, 
podjęta przez Kazimierza Kondratowica w 1250 r., zakończy-
ła się niepowodzeniem – por. Górczak 2002: 146.
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mie (ryc. 7) i Kłecku. Łączy je szereg podobieństw. 
Pierwsze dotyczy organizacji osadnictwa wcze-
snośredniowiecznego, gdzie warownia, ulokowana 
na dnie pradoliny (Warty w Śremie i Małej Wełny 
w Kłecku), strzeże brodu na ważnym szlaku (od-
powiednio do Poznania i Gniezna), zaś najbliższe 
osadnictwo rozwija się na wysoczyźnie (kolejno 
na lewym i prawym brzegu rzeki). Na tych właśnie 
terenach przeprowadzono w XIII w. lokacje ośrod-
ków miejskich – w Śremie w 1253 r., zaś w Kłecku 
najprawdopodobniej w 1265 r. (por. Sikora 1969: 
55n. i 61; Górczak 2002: 98). W obydwu omawia-
nych przypadkach śledzimy czasową koegzystencję 
grodu i miasta. Warownia śremska funkcjonowała 
jeszcze w drugiej połowie XIII w. (Dzieduszycki, Fo-
gel 1980: 86), natomiast twierdza kłecka przetrwała 
do pierwszych dekad XIV stulecia (por. przyp. 5). 
Obydwa ośrodki pozostały w rękach księcia, lecz ich 

dalsza kariera potoczyła się odmiennie. Z pewno-
ścią prężniej rozwijał się Śrem12, podczas gdy Kłecko 
pozostawało w cieniu pobliskiego Gniezna.
 Doszukując się przyczyn upadku Giecza, bada-
cze często zwracali uwagę na reorganizację szla-
ków handlowych, w wyniku której wspomnia-
ny ośrodek znalazł się na uboczu ważnych dróg. 
Tymczasem losy Biechowa wskazują, że korzystne 
położenie niekoniecznie musiało być warunkiem 
pomyślnego rozwoju. Tamtejszy gród powstał praw-
dopodobnie w drugiej połowie XI w., przy połu-
dniowo-wschodnim krańcu – nieistniejącego już 
–jeziora Sitkowiec (ryc. 8), na terenie zasiedlanym 
od starszych faz wczesnego średniowiecza (Brzo-
stowicz 2003: 100). Z omawianą warownią wiąże-
my godność kasztelana, kościół św. Piotra i Pawła 

12 W 1393 r. nastąpiła translokacja miasta na prawy brzeg War-
ty (KDW 1879, nr 1936).

Ryc. 6.  Rozmieszczenie klasztorów (męskich i żeńskich) w Wielkopolsce w XIII wieku: 1- benedyktyni; 2 – cystersi; 3 – kanonicy regularni; 
4 – norbertanie; 5 – klasztor norbertanów przejety przez benedyktynów; 6 – franciszkanie; 7 – dominikanie; 8 – bożogrobcy; 
9 – joannici. Rys. J. Kędelska
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(Kozierowski 1934: 14; Wędzki 1966: 83; Kozłowski 
1978: 53) oraz rozbudowane zaplecze osadnicze, 
które tworzyły liczne osady, punkty i ślady osadni-
cze. W XIII w. znalazł się na ważnym szlaku, któ-
ry – w wyniku wojen o kasztelanię lądzką (1247-
1261) – rozwinął się jako alternatywne połączenie 
między Gnieznem a Kaliszem (Brzostowicz 2003: 
109; Brzostowicz, Machajewski, Nowacki 2010: 206, 
ryc. 5), a z czasem stał się głównym traktem łączą-
cym obydwa wymienione ośrodki. Z dobrodziejstw 

położenia przy tej drodze skorzystały m.in. Pyzdry 
i Września, jednak Biechowo takiego szczęścia już 
nie miało. Dlaczego? Trudno dociec. Można jedy-
nie przypuszczać, że warownia pozostająca w rękach 
księcia była instrumentem w jego polityce prowa-
dzonej wobec dostojników świeckich lub duchow-
nych, stąd też dalsza kariera tego ośrodka zależała 
od decyzji władcy. Myśl ta znajduje potwierdzenie 
w wydarzeniach, które rozegrały się w początkach 
XIV stulecia. Otóż około 1314 r., Władysław Ło-

Ryc. 7.  Zasiedlenie okolic Lądu w młodszych fazach wczesnego średniowiecza (połowa X – połowa XIII w.): 1 – gród; 2 – osady; 
3 – ślady osadnictwa; 4 – klasztor cysterski; 5 – cmentarzyska; 6 – skarby. Rys. T. Kasprowicz
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kietek, w uznaniu zasług Doliwów z czasów walk 
o wielkopolską dziedzinę, przekazał im gród w Bie-
chowie wraz kilkuwioskowym uposażeniem (por. 
Jurek 1996: 303). Sądzić można, że nowi właściciele, 
pełniący godność kasztelana, nie byli zainteresowa-
ni przekształceniem warowni w ośrodek miejski. Na 
jej terenie wznieśli gródek rezydencjonalno-obron-
ny, z którego zarządzali majątkiem ziemskim. Co 
prawda pod koniec XIV w. przeprowadzono loka-
cję miasta w pobliskim Miłosławiu, ale akt ten miał 
chyba bardziej dodać splendoru wspomnianemu 
rodowi niż wykreować znaczący ośrodek życia go-
spodarczego. W ten sposób zakończyła się kariera 
Biechowa, które miało wszelkie dane ku temu, by 
dalej odgrywać ważną rolę w Wielkopolsce. 
 Przechodząc do zakończenia niniejszych roz-
ważań, warto się zastanowić w jakim stopniu źró-
dła archeologiczne mogą pomóc w badaniach nad 
przebiegiem zmian zachodzących w Wielkopolsce 
w XII i XIII w. Zauważyć można, że uwzględnie-
nie materiałów z fazy E i F, pozwala rozpoznać ich 
szerszy kontekst, obejmujący odbudowę struktur 
osadniczych po kryzysie lat trzydziestych XI w., 
następnie proces powolnego odchodzenia od syste-
mu grodowego, kształtowanie się własności ziem-
skiej, widoczne w – jeszcze słabo rozpoznanych 
– śladach osadnictwa rycerskiego oraz zakładaniu 
niewielkich gródków i części klasztorów (głównie 
benedyktyńskich i cysterskich), przejmujących 
role zarządcze (w przypadku gródków – również 
pełniących funkcje rezydencjonalne i militarne), 
i wreszcie powstawaniu pierwszych miast oraz wsi 
z nowymi uprawnieniami. Wydaje się, że zręby no-
wej organizacji osadnictwa w omawianym regionie 
ukształtowały się w początkach XIV w., a zatem 
u schyłku rozbicia dzielnicowego. I choć taka syn-
chronizacja może wzbudzić wątpliwości badaczy, 
to warto zwrócić uwagę, że o przebiegu ówcze-
snych przemian decydowała polityka książąt wiel-
kopolskich. W nią właśnie wpisywała się tendencja 
do likwidacji starych grodów i zakładania miast 
postępująca zasadniczo od centrum w kierunku 
peryferii, obdarowywania ziemią przedstawicie-
li rycerstwa i Kościoła, przy jednoczesnej dążno-
ści do zatrzymania w rękach głównych ośrodków 
dzielnicy (Gniezna, Poznania i Kalisza), długiego 
zachowywania ważnych strategicznie twierdz nad-
noteckich oraz decydowania o losach – znajdują-

cych się w różnej kondycji – dawnych ośrodków 
grodowych, następnie wspierania działalności 
chrystianizacyjnej, widocznej m.in. w przemyśla-
nej lokalizacji klasztorów, jak też kreowania bądź 
protegowania akcji kolonizacyjnej. Niemal każde 
z tych zjawisk znajduje odzwierciedlenie w mate-
riale archeologicznym, stąd też dalsza jego analiza 
może pogłębić naszą wiedzę na temat większości 
z nich. Ale nie tylko! Scharakteryzowane po-
krótce przykłady Lądu, Poznania, Śremu, Kłecka 
i Biechowa ujawniają wielki potencjał badań mi-
kroregionalnych, pozwalających poznać różne pra-
widłowości i odmienności przebiegu ówczesnych 
przemian, śledzenia elementów kultywowania 
tradycji bądź wprowadzania innowacji w zakresie 
organizowania przestrzeni osadniczej, nie mówiąc 
już o innych sferach życia, które zostały pominięte 
w niniejszych rozważaniach. Z pewnością bez ta-
kich studiów, bez zgłębiania losów indywidualnych 
ośrodków czy małych regionów, często wynikają-
cych z konkretnej sytuacji historycznej, ukazanie 
pełnej panoramy omawianej epoki w Wielkopolsce 
będzie niezwykle trudne. Nie ulega wątpliwości, że 
w tym dziele archeologia może odegrać ważną rolę.
 Oczywiście, jest wiele zagadnień wymagają-
cych wyjaśnienia. Do takich należy m.in. pro-
blem gródków stożkowatych, przede wszystkim 
zaś kwestia chronologii powstawania najstarszych 
tego typu obiektów w Wielkopolsce, ich funkcji 
czy też ewentualnej funkcji, jaką pełniły (o ile ją 
pełniły!) w systemie sprawowania władzy ksią-
żęcej. Niewiele wiemy o pierwszych miastach, 
prawie nieruszanych przez archeologów, także 
o wsiach tego okresu, jak też o zmianach zacho-
dzących w środowisku naturalnym. Postulaty 
można mnożyć; nie ulega natomiast wątpliwości, 
że potrzebny jest program badań nad omawianym 
okresem, niezwykle ważnym dla dziejów naszego 
regionu. Jednak, aby podjąć ten temat, należy nim 
wcześniej zainteresować poznańskie środowisko 
archeologiczne, szczególnie badaczy młodszego 
pokolenia. Materiał, którym dysponujemy jest na 
szczęście pokaźny, a i nie bez znaczenia jest fakt, 
że z tych czasów posiadamy już znaczną liczbę 
źródeł pisanych, otwierających pole do współpra-
cy z historykami. Miejmy nadzieję, że owocnej.
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Ryc. 9.  Zasiedlenie okolic Biechowa w młodszych fazach wczesnego średniowiecza (połowa X – połowa XIII w.): 1 – grodzisko; 2 - osady; 
3 – cmentarzyska; 4 – punkty osadnicze; 5 – ślady osadnicze; 6 - domniemane relikty kościoła pw. św. Piotra i Pawła. Rys. J. Kędelska
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Greater Poland of the 12th and 13th c. 
in archaeological sources 

Summary 
 The main focus of this paper is the change of settlement patterns 
in Greater Poland (Wielkopolska) in the period between the 12th 
and 13th c. The study of the subject is based largely on archaeo-
logical material from phases E and F. Chronologically they cover a 
longer time span, between the mid-11th and the first half of the 14th 
c., a fact that – considering a large number of rather imprecisely 
dated complexes – makes following the dynamics of changes dif-
ficult, particularly during the two centuries in question, yet, on the 
other hand it allows to get a broader context. The analysis is based 
on several hundred relatively well dated archaeological sites includ-
ing strongholds, open settlements, monasteries and burial grounds. 
 The examination of spatial distribution of archaeological sites 
from phase E (second half of the 11th c. – first half of the 13th c.) 
reveals a concentration of settlement in eastern and southern 
areas of Greater Poland and its considerable scarcity in the re-
gion’s western and northern parts. This clearly corresponds to 
the settlement network from the period of the first Piasts’ mon-
archy (mid-10th – first half of the 11th c.) rebuilt after the crisis 
of the1030s. The similarities mentioned become even clearer in 
relation to the spatial distribution of fortified settlements (Fig. 2). 
The modifications consisted solely in the abandonment of strong-
holds in the south-eastern parts of the region, decline of Grzy-
bowo stronghold and erection of several new fortified settlements 
(among them, Biechowo, Przemęt, Radzim and Zbąszyń). The 
tendencies were maintained to concentrate fortified settlements 
in the central part of Greater Poland (the old hub of the Piasts’ 
state) and distribute single strongholds in its southern, western 
and northern frontiers. This situation, despite abandonment and 
restructuring of some settlements, basically did not alter even in 
the 13th c. (Figs 3 and 4). A number of strongholds continued into 
the early 14th c., and those on the Noteć river, used for defending 
the border against the Brandenburgians, functioned the longest. 
 New elements to appear in settlement setting of the 13th c. 
Greater Poland were towns (Fig. 5). The circumstances of their 
foundation varied, but the majority appeared in the central part 
the region, where the Piasts’ state originated and developed. 
Urbanisation of the time was connected with a gradual depar-
ture from the system of fortified settlements, with a noticeable 
tendency for maintaining the more important centres (Gniezno, 
Poznań and Kalisz) in the ducal hands. The fate of other settle-
ments varied, although as a rule they were joined to the land 
owned by the church, monasteries and the chivalry. 
 A prominent place in the new settlement structure was taken 
by monasteries. It can be noted that towards the close of the 13th 

c. congregations of the Benedictines, Cistercians and Norber-
tines were located in the borderlands of Greater Poland, while 
the Franciscans and Dominicans settled in towns concentrated 
mostly in the centre of the region. The first group of orders, 
apart from purely missionary work, played the role of local cen-
tres of facilitating cultural development and economy. 
 The main elements of settlement system in Greater Poland of 
the 12th and 13th c were village settlements. Unfortunately, the un-
satisfactory state of research into the subject makes it difficult to 
resolve a number of issues, such as the character of settlements, 
forms of buildings, changes taking place or continuation of tra-
ditional arrangements. Yet, the analysed material reveals the ex-
amples of villages focused on production, sites possibly related to 
knights’ settlement, as well as instances of applying new building 
techniques and examples of complex relationships between the 
“old settlements” and villages founded under the Magdeburg law. 
 A rewarding field of study that enables the following of chang-
es in Greater Poland at the time involves burial grounds. We can 
observe that the period produced a relatively small number of 
cemeteries located in the immediate vicinity of monasteries and 
churches, though the cases of Ląd on the Warta river and Ostrów 
Lednicki point to a drift towards elimination of village cemeteries 
and placing burials within the confines of the fortified settlements, 
in courtyards located by Christian churches. This process is reflect-
ed in a considerable drop in the number of furnished graves. 
 In conclusion, it should be stated that archaeological material 
gives an opportunity to follow a slow departure from the sys-
tem of fortified settlements, as well as the development of land 
property, construction of small strongholds and monasteries that 
took on the role of centres for the growth of local settlement and 
foundation of towns and villages with new rights and privileges. 
It seems that the frame of the new settlement organisation in the 
region was shaped in the early 14th c., towards the end of the re-
gionalisation period. The course of the process was undoubtedly 
determined by the policy of Greater Poland’s dukes. It involved a 
tendency to abandon old strongholds and to found towns, and 
then to allocate land to members of the chivalry and the Church 
alongside with maintaining the ducal hold on the main centres 
of the Greater Poland province (Gniezno, Poznań and Kalisz), 
to preserve strategically important border strongholds over long 
periods and decide the fate of former settlement centres (whose 
condition was very unequal). This tendency involved also sup-
porting Christianisation, as demonstrated by, for example, a care-
ful location of monasteries and creating or supporting coloniza-
tion activities. Almost each of these phenomena is reflected in 
archaeological material. Hence, its further analysis can extend 
our knowledge of settlement changes that took place in Greater 
Poland in the examined period.

72



Fontes Archaeologici Posnanienses
Vol. 51                           Poznań 2015

Transformation in the 12th-13th c. Kujawy

 Tworzenie się nowej koncepcji władzy i zmiany 
zachodzące w życiu społeczeństw w XII i XIII w. 
w sposób istotny zaważyły na dalszym rozwoju ziem 
polskich. O ile okres związany z wprowadzaniem 
reformy miejskiej, poczynając od 2. połowy XIII w., 
jest obecnie lepiej poznany, o tyle przekształcenia 
struktury społeczno-kulturowej, łączące się z XII 
i 1. połową XIII w. nie były zbyt często analizowa-
ne w studiach archeologicznych. Przez długi okres 
w tego typu pracach dominowały rozważania doty-
czące źródeł ze starszych faz wczesnego średniowie-
cza, czasów początków państwa polskiego i proble-
matyki wczesnopiastowskiej. 
 Celem niniejszego studium jest ukazanie prze-
obrażeń, jakie zachodziły na terytorium XII-XIII-
wiecznych Kujaw, a w szczególności w Kruszwicy i w 
regionie nadgoplańskim. Rozważania te oparto na 
interpretacji źródeł pisanych, archeologicznych, ar-
chitektonicznych, paleoekologicznych i innych. Tego 
typu procedura badawcza podyktowana była unika-
towością i dużym znaczeniem przemian zachodzą-
cych w Kruszwicy i tej partii Kujaw w okresie XII – 1. 
połowy XIII w., jak też dobrym ich rozpoznaniem. 
Uważam również, że wnioski, wynikające z wszech-
stronnych badań wczesnośredniowiecznych stano-
wisk wielowarstwowych oraz analizy struktury osad-
niczej ich zaplecza, umożliwiają w miarę precyzyjne 
datowanie zachodzących przemian oraz ich głębsze 
poznanie na poziomie interpretacyjnym.
 W pracy poruszono więc problematykę prze-
obrażeń Kujaw w sferze administracji państwowej 
i kościelnej, gospodarczej, kulturowej poczynając 

od 2. połowy XI w. oraz ich oddziaływania na spo-
łeczeństwa okresu rozbicia dzielnicowego. Inne roz-
ważania dotyczyły zmian w tej części Kujaw w sferze 
osadniczo-demograficznej, możliwości przebywa-
nia tu obcoplemiennej ludności oraz różnorodnych, 
dalekosiężnych kontaktów zarówno z sąsiednimi, 
jak i dalszymi krainami.
 Rozważając specyfikę przemian, zachodzących 
w rejonie nadgoplańskim w okresie XII-XIII w. na-
leży wspomnieć, że tutaj właśnie powstał w Krusz-
wicy w 2. połowie X w. wspominany przez Galla 
Anonima gród spełniający w państwie wczesnopia-
stowskim różnorodne funkcje, a więc militarne, 
administracyjne, polityczne, sedes regni principales, 
kościelne, kulturalne i gospodarcze. Jego znaczenie 
polegało również na tym, że pobudowano go w do-
godnym miejscu dla ekspansji piastowskiej na Po-
morze i penetracji Mazowsza.
 W drugiej połowie XI w. widoczny był w tej czę-
ści Kujaw wzrost demograficzny i notuje się też po-
wstanie wielu nowych osad, być może niektórych 
służebnych. W grodzie kruszwickim w tym okre-
sie obserwowany był także rozwój wielu rękodzieł, 
w tym przypuszczalnie szklarstwa. Odkryte XI-
wieczne pozostałości ówczesnej kultury materialnej 
poświadczają kontakty Kujaw z Pomorzem, Rusią, 
Małopolską i Czechami (Dzieduszycki 2008). W tym 
też czasie szczególne znaczenie miało wzniesienie 
w Kruszwicy kamiennej świątyni pw. św. Wita. Był 
to kościół grodowy obsługujący rejon nadgoplański 
(Górski 1959: 43; 1965: 186). Stanowił on również 
materialny ślad najdawniejszej organizacji kościoła 
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z okresu budowy obiektów sakralnych w ważnych 
dla monarchii grodach. Był także najwcześniejszą 
świątynią pod tym wezwaniem na ziemiach Polski 
(Paner 1998). W przekazie Mistrza Wincentego ko-
ściół św. Wita (1984: 152) nazwany został bazyliką. 
Wspomina się, że tam też w roku 1109 przebywają-
cym w grodzie kruszwickim Bolesławowi Krzywo-
ustemu i jego zastępom udającym się na wyprawę 
pomorską ukazał się ów święty. O istnieniu tego ko-
ścioła jeszcze w 1. połowie XII w. wspomina Kroni-
ka wielkopolska (1965: 111). 
 Wyniki przeprowadzonych na terenie grodu 
kruszwickiego badań archeologicznych dowodzą, że 
świątynia ta mogła być wzniesiona w ostatniej ćwierci 
XI w., być może jako fundacja Bolesława Śmiałego. 
Kres jej istnienia łączyć można z 2. połową XII w. 
(Dzieduszycki 2008). Koniec prosperity XI-wiecz-
nej Kruszwicy nastąpił w 1096 r., kiedy to zbunto-
wany przeciw ojcu, Władysławowi Hermanowi, syn 
Zbigniew przybył do Kruszwicy. Następstwem tego 
była stoczona pomiędzy nimi bitwa, klęska grodzian 
kruszwickich, spustoszenie grodu i jego zaplecza 
(Gall 1989, II, 5: 71). Wydarzenia owe spowodowały 
tu głębokie przemiany w systemie sprawowania wła-
dzy oraz socjotopografii tego ośrodka i jego okolic. 
Stanowiły one efekt szerszych tendencji odśrodko-
wych, widocznych w Polsce 2. połowy XI w. 
 Charakteryzując przeobrażenia XII-wiecznych 
Kujaw, należy przypomnieć, że włączone one zosta-
ły po śmierci Bolesława Krzywoustego do dzielnicy 
mazowieckiej. Wówczas panował tu Bolesław Kę-
dzierzawy (Bieniak 1963: 37; Karczewski 2012). Po 
roku 1186 tereny te były obiektem rywalizacji po-
między Piastami mazowieckimi i wielkopolskimi. 
Po przejęciu ich przez Mieszka Starego w 1195 r. po-
łączone zostały z Wielkopolską. W 1202 roku Kuja-
wy przeszły do Konrada Mazowieckiego. Następnie 
w latach 1230-1267 rządził tu Kazimierz Konrado-
wic i wtedy to zostały one ukształtowanie historycz-
nie (Karczewski 2012). W Kruszwicy do czasów Ka-
zimierza Konradowica (1236) była stolica księstwa, 
później przeniesiona do Inowrocławia. Nadgoplań-
ski gród stał się siedzibą jednej z najstarszych kasz-
telanii kujawskich, wzmiankowanej w 1198 r., która 
to obejmowała południowo-zachodnią część Kujaw 
(Guldon, Powierski 1974: 161 i n.).
 Po śmierci Kazimierza Konradowica w 1267 r. 
nastąpiło trwałe rozbicie polityczne Kujaw. Miały je 

spowodować rządy Ziemomysła w północnej części 
tego terytorium. Jego ówczesne konflikty z moż-
nowładztwem i sprzyjanie zakonowi krzyżackiemu 
spowodowały wybuch skierowanego przeciw niemu 
powstania rycerskiego. Zbuntowani możni wezwali 
na pomoc księcia wielkopolskiego Bolesława Poboż-
nego. Wtedy to Kujawy przeszły pod jego panowa-
nie. Książę ten podczas następnego buntu rycerstwa 
kujawskiego, nie posiadając odpowiednich sił, by 
utrzymać gród kruszwicki, spalił go w 1271 r. 
 W 2. połowie XIII w. i w 1. połowie XIV w. 
wzmagające się antagonizmy pomiędzy książętami 
również znalazły swoje odbicie w przekształceniach 
natury administracyjnej, politycznej, militarnej 
i gospodarczej Kujaw i Kruszwicy (Górski 1965; 
Guldon, Powierski 1974).  
 Duże znaczenie dla Kujaw w XII w. miały prze-
miany w administracji kościelnej. Wówczas utwo-
rzono tu dwa biskupstwa: w Kruszwicy i we Wło-
cławku. Ustalenia G. Labudy (1965) dowodzą, że 
na lata 1123-1124 datować należy założenie tych 
diecezji na Kujawach. Celem erygowanego wówczas 
biskupstwa kruszwickiego mogło być prowadze-
nie misji na Pomorzu Gdańskim. Dopiero w latach 
pięćdziesiątych XII w. uległo ono komasacji z bi-
skupstwem włocławskim. Następnie mieściła się tu-
taj kapituła kolegiacka. 
 Jest też prawdopodobne, że Kruszwica mogła 
być przez jakiś czas miejscem pobytu biskupów 
wraz z towarzyszącymi im duchownymi. Skupieni 
byli oni przy kościele św. Piotra i tu niektórzy z nich 
zostali pochowani, co może poświadczać specyfika 
wyposażenia grobowego kilku pochówków odkry-
tych w tej świątyni. Być może kościół ten miał po-
czątkowo charakter katedralny, a potem kanoniczny. 
 W samej Kruszwicy po klęsce w 1096 r. nastąpiły 
głębokie przemiany socjotopograficzne (Dzieduszyc-
ki 1984a; 2008). Istotnym był zanik grodu, położone-
go w centralnej partii aglomeracji. Jego wały zostały 
zniwelowane i nieodbudowane – być może na sku-
tek zakazu – retorsji ustanowionych przez Włady-
sława Hermana wobec mieszkańców Kruszwicy. Na 
miejscu grodu powstał w 1. połowie XII w. otwarty 
ośrodek wczesnomiejski, położony przy szlaku han-
dlowym, biegnącym ze wschodu na zachód, poprzez 
przeprawę przez Gopło. W tej formie przetrwał on do 
połowy XIII w., kiedy to w jego południowej części 
powstał nowy gród, spalony w 1271 r. 
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 W ośrodku tym, jak stwierdzono na podstawie 
badań archeologicznych, dynamicznie rozwinęły się 
liczne pracownie rękodzielnicze, w tym szklarska, 
złotniczo-brązownicze, kowalskie i szereg innych. 
Poświadczona też jest źródłami kultury materialnej 
ożywiona wymiana dalekosiężna. Dzięki niej napły-
nęło tu wiele wytworów o proweniencji rusko-bi-
zantyńskiej, pomorskiej i ze strefy południowej. Do 
Kruszwicy trafiły też sakralne dzieła sztuki, pocho-
dzące z zachodniej Europy. Napływały one zwłaszcza 
do duchownych, skupionych przy kościele św. Piotra.
 Po krótkotrwałym regresie w początku XII w. 
wzrosła również populacja mieszkająca w tym ośrod-
ku i na jego zapleczu. Powstały wówczas nowe osady, 
drugi most i cztery nekropolie (Dzieduszyccy 2003). 
 Pomyślność ówczesnej Kruszwicy mogła się wią-
zać z szerszymi przemianami struktury władzy ksią-
żęcej. Znaczenie tego ośrodka wzrosło, gdy nastąpiła 
dalsza ekspansja państwa polskiego na Pomorze. Po-
świadcza to pobyt w Kruszwicy Bolesława Krzywo-
ustego wraz z jego wojskiem w 1109 r. Jej znaczącą 
rangę dokumentuje ponadto odbyty tu uroczysty 
zjazd panów saskich i książąt polskich w 1148 r., na 
którym to Otto I, syn Albrechta Niedźwiedzia, mar-
grabiego brandenburskiego, pojął za żonę Judytę, cór-
kę Bolesława Krzywoustego, a siostrę Bolesława Kę-
dzierzawego i Mieszka Starego (Jasiński 1993: 257).
 Przeobrażenia owego ośrodka w tym okresie, 
jego pomyślność i ranga widoczne były w poczynio-
nych tu inwestycjach państwowych, mających na celu 
chrystianizację Pomorza. Nastąpił też rozwój miej-
scowej administracji kościelnej. Wprawdzie istniał 
jeszcze w XII w. kościół grodowy pod wezwaniem św. 
Wita, ale wzniesienie wówczas dwóch innych świątyń 
w Kruszwicy było materialnym odbiciem nowych 
tendencji. Owe ośrodki kościelne miały bowiem peł-
nić funkcje, które wykraczały poza dotychczasowe 
działania tutejszych duchownych. 
 Wspomnieć można, że zwłaszcza w XIII w. za-
chodziły głębsze przemiany struktury kościelnej. 
Ożywił się także ruch monastyczny przejawiający 
się na Kujawach powstawaniem nowych klasztorów. 
Proces ten spowodowany był decentralizacją pań-
stwa polskiego, a więc dążeniem władców księstw 
do podkreślenia majestatu władzy świeckiej i ko-
ścielnej, m.in. poprzez lokalne fundacje. Powstało 
wówczas wiele obiektów architektonicznych i dzieł 
sztuki, ważnych dla ukazania legitymizacji władzy, 

jej znaczenia oraz dążeń do tworzenia nowej ide-
ologii, mającej na celu m.in. utrwalenie pamięci 
o władcy – księciu – w świadomości społecznej. Ma-
terialnym wyrazem tych zamierzeń była np. funda-
cja drzwi gnieźnieńskich. Dodać tu można, że owe 
inwestycje nabierały szczególnego znaczenia w wa-
runkach zmian władzy książąt w poszczególnych 
dzielnicach. W okresie XII-XIII w. następowała też 
recepcja wzorców płynących z Zachodu. 
 Zapewne jednym z efektów wspomnianych prze-
mian była fundacja kościoła pw. św. Piotra w Krusz-
wicy w latach 1120-1140, który, jak wspomniano, był 
obiektem katedralnym, później kolegiackim (Świe-
chowski 1995). Najstarsze wzmianki o nim pocho-
dzą z 1144 i 1185 r. Kościół ten w starszej literaturze 
przedmiotu wiązano z tworzeniem tutaj fundacji 
klasztornej benedyktynów. Obecnie odrzuca się ten 
pogląd, przyjmując, że była tu siedziba biskupstwa 
kruszwickiego, a od lat pięćdziesiątych XII w. kapitu-
ła kolegiacka (Kurzawa 2003). Architektura tej świą-
tyni nawiązuje do wzorców pochodzących z górnej 
Nadrenii (Hirsau). W związku z budową tak okazałej 
świątyni w Kruszwicy musieli przebywać wysokiej 
klasy budowniczowie i rzemieślnicy z Zachodu.
 Stamtąd też napływało wyposażenie kościelne 
o wyjątkowym znaczeniu. Do naszych czasów za-
chował się tzw. ewangeliarz kruszwicki i relikwiarz 
kruszwicki. Pierwszy z nich powstał po roku 1060 
a przed 1175 r. w scriptorium benedyktyńskim jako 
dzieło miniatorskiej szkoły sasko-westfalskiej w Hel-
marshausen (Walicki 1971: 264 i n.). Brak jest danych 
dotyczących drogi, dzięki której ewangeliarz ten trafił 
do biblioteki kościoła św. Piotra w Kruszwicy. Praw-
dopodobnie był to dar Mieszka Starego lub księga ta 
trafiła tutaj na skutek bezpośrednich kontaktów du-
chowieństwa kruszwickiego z analogicznymi ośrod-
kami zachodniej Europy (Walicki 1971: 265). 
 Jak wspomniano, innym cennym dziełem sztuki, 
które być może znajdowało się w kościele św. Piotra, 
był XII-wieczny relikwiarz wykonany przypuszczalnie 
w Nadrenii (Pietrasińska 1971). Do zasobów świątyni 
należała też zaginiona brązowa misa romańska. 
 Na uwagę zasługują także unikatowe, ruchome 
źródła kultury materialnej wchodzące w skład odkry-
tego podczas badań archeologicznych wyposażenia 
grobów dostojników kościelnych pochowanych we-
wnątrz świątyni. Były to trzy stuły, z których jedna, 
datowana na 2. ćwierć XII w., na jedwabiu pocho-
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dzenia bizantyńskiego miała wyhaftowane złotą nicią 
postacie biskupów. Przyjmuje się, że owa ikonogra-
fia nawiązuje do wzorów południowoniemieckich 
(Hewner 1998). Z pochowków tych pochodzą rów-
nież srebrny kielich i patena. Innym cennym przed-
miotem był odkryty w grobie męskim złoty krzyżyk 
pochodzenia bizantyńskiego (Dzieduszycki 2008:29). 
 Druga nowa świątynia, powstała w XII w. w 
Kruszwicy, nosiła wezwanie św. Gotarda. Umiej-
scowiono ją obok przeprawy mostowej. Wzniesie-
nie tego kościoła M. Młynarska-Kaletynowa wiąże 
(1994) z fundacją Bolesława Kędzierzawego, która 
mogła nastąpić po zjeździe w Kruszwicy w 1148 r. 
Kult św. Gotarda ograniczał się wówczas głównie 
do książęcych środowisk dworskich, możnowład-
czo-rycerskich i wyższego duchowieństwa. Zauwa-
żyć należy, że wezwanie św. Gotarda nadawano 
kościołom i kaplicom, przy których funkcjonowały 
hospicja. Według dostępnych informacji najbliższy 
Kruszwicy kościół pod tym wezwaniem z XIII w. 
istniał w miejscowości Szpetal pod Włocławkiem 
(Górski 1965: 104). 
 Nie można też wykluczyć, że po zaniknięciu ko-
ścioła grodowego pw. św. Wita w 2. połowie XII w. 
istniała kaplica pod tym wezwaniem na gródku spa-
lonym w 1271 r. Przypuszcza się, że wezwanie to po 
wspomnianych zniszczeniach przeniesiono w koń-
cu XIII w. na świątynię, która powstała w miejscu 
dawnego, otwartego centrum. Było to oraculum, 
wspomniane w Kronice wielkopolskiej, udokumen-
towane archeologicznie odkryciem bloków martwi-
cy, fragmentów płytek posadzkowych. Kres istnienia 
tej kaplicy mógł przypaść na lata trzydzieste XIV w. 
(Dzieduszycki 1984b: 180). 
 Rozważyć należy jeszcze przeobrażenia, jakie za-
szły w tej części Kujaw w okresie XII-XIII w. w sferze 
osadniczo-demograficznej, napływu lub odpływu 
tutejszej populacji, jej rozwarstwienia społecznego 
i obecności obcej ludności z bliższego sąsiedztwa 
lub dalszych okolic. 
 Przemiany osadnicze w rejonie nadgoplańskim 
od 2. połowy XI w. do XIII w. według B. Dzieduszyc-
kiej (1994) polegały z jednej strony na zaistnieniu 
tendencji do komasacji osad w większe skupienie, 
a z drugiej związane były z zanikiem osadnictwa 
w pewnych strefach regionu. Takie wyludnienie wi-
doczne było np. w 2. połowie XI w. na południu re-
gionu (Mietlica). 

 Stwierdzono, że ówczesne zasiedlenie wiejskie ce-
chowała krótkotrwałość form oraz ich duża labilność. 
Znamienne było, że aktywizacja tego typu osadnic-
twa zaistniała przede wszystkim w 2. połowie XII w., 
kiedy to wzrastała liczba małych osad, lokowanych 
na surowym korzeniu w bezpośrednim zapleczu 
ośrodka kruszwickiego. Można to łączyć, być może, 
z przeniesieniem ludności z terenów dalszych w celu 
tworzenia zaplecza militarno-gospodarczego grodu 
państwowego, jakim była Kruszwica. 
 Na podstawie przesłanek archeologicznych moż-
na sądzić, że w XII w. liczba osad w rejonie nadgo-
plańskim znacznie się zmniejszyła (Dzieduszycka 
1994, tab. 1). B. Dzieduszycka uważa, że było to 
efektem wydarzeń, jakie dotknęły ten rejon u schył-
ku XI w. Po nich to na terenach tych nastał regres 
demograficzny. Jak wiemy, część mieszkańców gro-
du i jego zaplecza poległa bądź została uprowadzona 
lub rozproszona. Dotyczyło to zwłaszcza drobnego 
rycerstwa kruszwickiego (opulentum militibus). 
W związku z tym Gall (1989, II, 5:72) wspomniał 
o wyludnieniu grodu kruszwickiego (por. także Mo-
dzelewski 1975: 216).
 Prawdopodobnie po owych wydarzeniach część 
ludności dalszego zaplecza została przesiedlona do 
reaktywowanego w XII w. centrum, które po pew-
nym czasie przeżywało rozkwit gospodarczy. Moż-
liwość taką poświadcza powstanie nowych osad 
lokowanych w pobliżu tego ośrodka, jak też prze-
obrażenia w niektórych działach rodzimej wytwór-
czości, np. garncarstwie (Dzieduszycki 2012: 173) 
. Widoczne to było zwłaszcza w 1. połowie XII w. 
w braku kontynuacji wytwarzania doskonalszej 
ceramiki o tradycjach z 2. połowy XI w. W trakcie 
analizy materiału archeologicznego z 1. połowy XI 
w. zaobserwowano natomiast wzrost liczby naczyń 
glinianych o cechach archaicznych, wyróżniających 
wytwory wiejskie z końca X i 1. połowy XI w. Na 
uwagę zasługują inne zmiany w obrazie osadnictwa 
tej części Kujaw u schyłku XII i w XIII w. W od-
różnieniu od tendencji obserwowanych w XII w. 
widoczny był wzrost liczby większych osad i duża 
frekwencja jedno-, dwuźrebiowych gospodarstw. 
Prawdopodobnie zjawisko to łączyć można z ogól-
niejszymi prawidłowościami, a więc komasacją 
ludności w większych osadach. Mogła też nastąpić 
agraryzacja drobnego rycerstwa, o czym wspomina 
w przypadku Kruszwicy Gall Anonim. Pewne zna-
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czenie miała też kontrola i ochrona szlaku wiodące-
go wzdłuż Gopła i przepraw kruszwickich w rejonie 
mostów i komory celnej oraz terenów przykościel-
nych, przy których powstawały skupiska ludności. 
 Dalsze przemiany w tym rejonie datować można 
na 2. połowę XIII w. Wtedy to część osad przenie-
siono na wyższe tereny, co można wiązać z kolejną 
znaczną transgresją wód Gopła. Na okres ten przy-
padło też spalenie grodu kruszwickiego w 1271 r. 
Spowodowało to z pewnością kolejny regres demo-
graficzny, trwający być może do czasów lokacji mia-
sta Kruszwicy, posadowionego już w innym miej-
scu, na zachodnim, wyższym brzegu Gopła.
 Odrębnym zagadnieniem jest napływ na Kujawy 
i do Kruszwicy ludności z dalszych okolic. Jak wie-
my, przez krainę tę od pradziejów wiodły różnorod-
ne szlaki komunikacyjne i handlowe, gdyż stanowiła 
ona zwornik pomiędzy Pomorzem, Wielkopolską 
i Mazowszem, stąd też miała duże znaczenie strate-
giczno-militarne i gospodarcze. 
 O pobycie tu grup obcej ludności informują nas 
zarówno źródła archeologiczne, jak i pośrednio pi-
sane. Pod terminem „obcy” rozumie się członka 
społeczności mieszkającej na dalszych terenach.
 We wczesnym średniowieczu mogli to być wład-
cy wraz z dworem, duchowni, urzędnicy, wojow-
nicy, kupcy i rękodzielnicy oraz ludność niewolna. 
Ich obecność była możliwa w dużej mierze dzięki 
powstaniu w Kruszwicy grodu państwowego se-
des regni principales – ośrodka władzy królewskiej 
i książęcej, jak też centrów kościelnych. Duże zna-
czenie w tym zakresie miały też różnorodne szlaki 
przebiegające przez tę część Kujaw. 
 Wspomniane powyżej grupy ludności obcej 
w okresie X-XI w. reprezentowane były tu przez 
przedstawicieli władzy wraz z dworem, a przede 
wszystkim przez duchownych, związanych z XI-
-wiecznym kościołem pw. św. Wita. Być może 
w trakcie wydarzeń z lat 1034-1039 na omawiane 
tereny schronili się możni, rycerze i duchowieństwo 
uchodzący z Wielkopolski na skutek ówczesnych 
zamieszek. Część zbrojnych mogła wtedy wejść 
w skład drużyny comesa. Nie można też wykluczyć, 
że w ocalałym wówczas (jednym z nielicznych) gro-
dzie kruszwickim znajdowało się zaplecze wypraw 
militarnych Kazimierza Odnowiciela na Mazowsze. 
 Tak więc możliwe jest, że już w XI w. przebywały 
w Kruszwicy grupy z dalszych krain. Mogli to być 

np. pomorscy kupcy, wojownicy i rękodzielnicy. Po-
świadczają to odkryte w Kruszwicy wyroby bursz-
tynowe czy też grzebienie pochodzące z pracowni 
wolińskiej lub szczecińskiej (Dzieduszycki 2008: 8).
 Do Kruszwicy napływała także ceramika nawią-
zująca do meklembursko-zachodniopomorskich 
naczyń typu Weisdin. Pojawiła się ona tu w po-
łowie XI w. i po połowie XII w. zanikła. Zapewne 
wytwarzali ją garncarze pomorscy, przybyli na Ku-
jawy po upadku Wolina w 1043 r., a w późniejszym 
czasie jeńcy osadzeni w Kruszwicy po wyprawach 
Bolesława Krzywoustego na Pomorze (Dzieduszyc-
ki 1991/1992). Na pobyt Pomorzan w Kruszwi-
cy w 1096 r. wskazuje też przekaz Galla Anonima 
(1989, II, 5:71-72 ). 
 Mogli także przebywać wojownicy i kupcy ze 
Skandynawii niekiedy pozostający na służbie u pol-
skich władców. Ich obecność poświadcza jednoli-
ty skarb półbrakteatów z Hedeby, zdeponowanych 
w Kruszwicy około 1000 r. (Suchodolski 1974). 
Z obcym rycerstwem związane zapewne były miecz 
i trzewik pochwy miecza odkryte w jej sąsiedz-
twie (Hensel, Broniewska 1961: ryc. 42). Ponadto 
z warstw grodowych pochodzą żelazne nity z kon-
strukcji łodzi.
 Nie można wykluczyć, że w Kruszwicy prze-
bywali przybysze z Rusi Kijowskiej. Mogli to być 
kupcy, rękodzielnicy i wojownicy docierający tutaj 
przez Drohiczyn lub z dworem księcia. Na uwagę 
zasługuje, iż w 2. połowie XI w. w grodzie krusz-
wickim rozpoczęto wytwarzanie ozdób szklanych, 
szkliwienie fryzów i płytek ceramicznych, być może 
pod wpływem rękodzieła ruskiego. Odkryto także 
unikatowe źródła proweniencji wschodniej, które 
związane były z dworem (ruską pieczęć ołowiana 
Wsiewołoda Andrzeja z końca XI w., figurki szacho-
we z poroża i inne).
 Na Kujawy i do Kruszwicy napływało też ducho-
wieństwo z zewnątrz. Mogło się to wiązać ze wznie-
sieniem tam w 2. połowie XI w. kościoła pw. św. Wita 
i pobytem panującego wraz z dworem. Klęska krusz-
wiczan w 1096 r. na krótko zahamowała napływ 
grup obcoetnicznych. Badania archeologiczne po-
twierdziły zdynamizowanie, zwłaszcza w 2. połowie 
XII w., wytwórczości szklarskiej, działalności pra-
cowni, w których szkliwiono elementy ceramiczne, 
także brązowniczych, złotniczych i innych. Odkryto 
tu również wykonane ze szkła kostki mozaikowe, 
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ozdoby, fragmenty naczyń szklanych. Natrafiono też 
na wiele przedmiotów obcego pochodzenia, wśród 
których dominowały zabytki o proweniencji rusko-
bizantyńskiej, jak np. zawieszki w kształcie topor-
ków, amfora-korczaga, szkliwiona misa, pierścionki 
brązowe i inne. Na uwagę zasługuje wspomniany 
wyżej złoty krzyżyk bizantyński. Pod wpływem 
ruskim w 2. połowie XII w. rozwinęła się produk-
cja niektórych typów grzebieni. Oddziaływanie 
wschodnie widoczne było w wytwórczości garn-
carskiej. W świetle powyższych ustaleń nie można 
więc wykluczyć, że przebywała tu grupa ludności 
ruskiej, być może skupiona przy przypuszczalnej 
faktorii kruszwickiej. Część z odkrytych luksuso-
wych źródeł mogła stanowić też wyposażenie przy-
bywających tu z Rusi kupców, wojowników, człon-
ków dworu panującego. Unikatowy wisior z kości 
słoniowej, pionki szachowe, zdobne okładziny 
szkatułek zapewne należały do dostojników. Warto 
wspomnieć, że niektórzy książęta piastowscy za-
rządzający Kujawami mieli za żony księżniczki ru-
skie. I tak np. Bolesław Kędzierzawy, panujący na 
części Kujaw od 1139 r., poślubił Wierzchosławę, 
córkę Wsiewołoda, księcia nowogrodzkiego. Inny 
z książąt, Konrad Mazowiecki władający Kujawami 
od około 1200 r. osadził w Kruszwicy syna Kazi-
mierza, urodzonego z małżeństwa z Agafią, córką 
Świętosława Andrzeja Igoriewicza. 
 Prawdopodobnie w XII w. w Kruszwicy nadal 
przebywali Pomorzanie. Potwierdzają to źródła ar-
cheologiczne, np. naczynia gliniane o tradycjach 
zachodniopomorskich (do połowy XII w.), wyro-
by z bursztynu, grzebienie o cechach północnych, 
kabłączki. Przybysze z północy mogli tu napływać 
dobrowolnie jako kupcy, rękodzielnicy, wojownicy 
lub też osadzani byli jako jeńcy w okresie wypraw 
władców polskich na Pomorze.
 Na przeobrażenia polityczno-administracyjne 
Kujaw mieli też wpływ przedstawiciele społeczno-
ści zachodnich. Były to przeważnie osoby duchow-
ne skupione przy ośrodkach kościelnych, np. przy 
świątyni św. Piotra w Kruszwicy, na co wskazuje 
zachowany sprzęt sakralny i cenne wyposażenie 
pochówków. 
  W okresie XII-XIII w. znacznie ożywiła się wy-
miana dalekosiężna. Ślady przebywania tu kupców 
z północy i zachodu Europy mogą poświadczać trzy 
odkryte tu depozyty monet. Pierwszy z nich zawie-

rał okazy niemieckie, być może będące wynikiem 
naśladownictwa polskiego ze schyłku XII lub 1. po-
łowy XIII w. Inny to skarb monet hebrajskich Miesz-
ka III (1173-1202; Kubiak, Paszkiewicz 1998: poz. 
68). Trzeci z nich to skarb kupiecki z przełomu XIII 
i XIV w. Złożony był z monet tkwiących pierwot-
nie w skórzanym rulonie. Uznany został za depozyt 
pierwotny, w całości przewieziony ze Stralsundu 
(Strzałowa) lub jego okolic (Suchodolski 1974: 119). 
 Obecność obcych kupców w XIII-wiecznej Krusz-
wicy poświadcza, że w tym okresie miała jeszcze duże 
znaczenie, zaakcentowane umieszczeniem wówczas 
komory celnej przy przeprawie przez Gopło. 
 Porównując przemiany zachodzące na Kujawach 
w XII-XIII w. w stosunku do przekształceń Wielko-
polski, stwierdzono, że w tym okresie obydwie dziel-
nice rozwijały się podobnie (Kurnatowska 2008). I 
tu, i tam zanotowano wzrost demograficzny, nasile-
nie architektonicznych inwestycji budowlanych, po-
jawienie się nowych klasztorów oraz centrów włości 
książęcych, możnowładczych i kościelnych. Coraz 
większe znaczenie dla stabilizacji zasiedlenia miały 
kościoły parafialne. 
 W XIII w., a zwłaszcza w jego 2. połowie, wpraw-
dzie istniała w Wielkopolsce część starszych ośrod-
ków, lecz nastąpiło, podobnie jak w Kruszwicy, ob-
niżenie ich rangi. Funkcje militarne tych centrów, 
a także położenie w miejscach strategicznych pod-
kreślone zostało wybudowaniem na ich miejscu lub 
w ich pobliżu zamków (Kruszwica, Międzyrzecz, 
Kalisz, Poznań, Gniezno). W Wielkopolsce i na Ku-
jawach sieć nowo powstałych miast w okresie XIII-
XIV w. wprawdzie nawiązywała do wcześniejszych 
grodów, ale jednak w wielu przypadkach część z nich 
uległa modyfikacji; powstały też nowe ośrodki. Wy-
znaczały one nowe aspekty wymiany i handlu, gdyż 
w dobie tej stare szlaki były przekształcane, a nowa 
sieć drożna łączyła powstałe centra lokacyjne.
 Dla przemian zachodzących na Kujawach (i nie 
tylko) w XII i XIII w. zasadnicze znaczenie miała 
postępująca przebudowa ustrojowo-organizacyjna 
państwa polskiego, widoczna w decentralizacji wła-
dzy. Tendencje te, a więc dążenie do podziału Polski 
na dzielnice, miały swoje tradycje już w XI w. Mogły 
one być w pełni urzeczywistnione po śmierci Bole-
sława Krzywoustego w 1138 r. Nastąpiły wówczas 
przewartościowania starszych przekonań, dotyczą-
cych organizacji społeczeństwa, a w kręgach związa-
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nych z władzą, stopniowo zmieniało się tradycyjne 
myślenie magiczne (Dzieduszycki 1998).
 Zjawiska te wyznaczały początek zachodzących 
na ziemiach polskich zmian akulturacyjnych, a więc 
szerszą i głębszą recepcję i następnie adaptację idei 
napływających z Zachodu, które były przekształca-
ne w sferze rodzimych przekonań kulturowych. Dla 
Kujaw, a zwłaszcza Kruszwicy ważne mogły być też 
oddziaływania północne i południowo-wschodnie. 
 Przemiany te zachodziły przede wszystkim 
wśród władców dzielnicowych. Widoczne to było 
np. w przypadku Mieszka III (1173-1202), który 
w sferze swej władzy nawiązywał do tradycyjnej idei 
monarchizmu, ale w zakresie jego działań występo-
wały już elementy nowe, związane z innymi potrze-
bami politycznymi władcy (Przybył 2009: 15 n.). 
Było to stosowanie regaliów książęcych czy też prze-
budowa sądowniczego systemu administracji. Nie 
wykluczone, że niektóre nowe wzorce władzy ksią-
żęcej zapożyczone zostały z ówczesnej Rzeszy Nie-
mieckiej (Gawlas 1996: 79 n.). 
 Rozbicie dzielnicowe niosło ze sobą podział Polski 
na wiele księstw, co miało polityczne negatywne zna-
czenie. Jednak rozdrobnienie władzy spowodowało, 
że każdy z książąt starał się przewyższyć pod każdym 
względem innych panujących. Wiązało się to z ko-
niecznością wprowadzenia różnorodnych zmian or-
ganizacyjnych na mniejszych terytorialnie obszarach, 
a więc w granicach księstw. Dokonywały się one więc 
na różnych terenach, w różnym czasie, skali i natęże-
niu. Przekształcenia te dotyczyły zarówno sfery ad-
ministracyjnej, jak też kulturowej i gospodarczej. Po-
szczególni książęta dążyli do manifestacji splendoru 
swej władzy, a tym samum jej legitymizacji oraz do-
minacji nad innymi w sterze duchowej i materialnej, 
między innymi na drodze fundacji. 
 Wspomnianym dążeniom odpowiadały prze-
miany gospodarcze, takie jak np. obserwujemy od 
XII w. w Kruszwicy. Wspomnieć można, że tamże 
też nastąpiła budowa nowych świątyń, erygowanie 
biskupstwa i kasztelanii. Znamiennym przykładem 
manifestacji władzy w formie dotąd niespotykanej 
było ufundowanie przez Mieszka III i ambitnych 
wielmoży drzwi gnieźnieńskich, których wyobra-
żenia zawierają program ideologiczno-polityczny 
władcy (Przybył 2009: 3 n.). 
 Innym czynnikiem, który powodował przyspie-
szenie przemian w okresie XII-XIII w., była ko-

niunkturalność, a więc zaistnienie w pewnym czasie 
na danym obszarze dogodnych warunków organiza-
cyjnych, politycznych i gospodarczych koniecznych 
dla ich wdrożenia. Wiązało się ono z adaptacją no-
wych idei pomimo istnienia jeszcze silnych nurtów 
konserwatywnych. Było też zależne od przeobrażeń 
w zakresie potrzeb społecznych i ich zaspokojenia. 
 Rekapitulując wnioski dotyczące sytuacji w Krusz-
wicy w XII i 1. połowie XIII w., można dojść do wnio-
sku, że ówczesna koniunktura tego ośrodka miała 
swoje źródło w 2. połowie XI w. Pomimo więc nieko-
rzystnych wydarzeń w 1096 r. nastąpił nieco później 
dynamiczny rozwój tego centrum, już nie w ramach 
państwa, a księstwa, cechujący się przemianą ośrod-
ka grodowego, zaistnieniem fundacji, przekształceń 
w sieci osadniczej regionu, wzrostem demograficz-
nym i zwiększonym napływem ludności z bliższych 
i dalszych okolic. Napływ obcoetnicznych grup mógł 
twórczo oddziaływać na adaptację nowych idei przez 
społeczeństwo Kujaw.
 Przeobrażenia te wiązały się także z intensyfika-
cją gospodarczą, zarówno rolniczą, rękodzielniczą, 
jak i w zakresie handlu i obsługi szlaku. Powstały 
też nowe instytucje świeckie i kościelne, które two-
rzyły zmodyfikowany system ówczesnej władzy. Ko-
niunktura w tej części Kujaw trwała po 2. połowie 
XIII w., później większe znaczenie od Kruszwicy 
miał Inowrocław.
 Można więc przyjąć, że bez okresu przemian za-
chodzących podczas XII i XIII w. nie byłyby możliwe 
trwałe przekształcenia zarówno w zakresie organi-
zacji społecznej, jak i recepcji ustroju państwowego. 
Powstałe ówcześnie uwarunkowania złożyły się póź-
niej na stworzenie idei zjednoczenia Królestwa.
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Transformation in the 12th-13th c. Kujawy 

Summary 
 The paper aims to describe changes that occurred in the 12th 

– 13th c. in the Kujawy region, particularly in Kruszwica, which 
from the second half of the 10th c. had been one of the state’s 
principal strongholds. In the period specified in the title the 
examined region was a field of conflict between the Piasts of 
Mazovia and the Piasts of Greater Poland. It was a time of dra-
matic socio-cultural, political, military and economic changes. 
Significant was also establishing two dioceses, in Kruszwica 
and Włocławek, associated with the state investment projects 
aimed at Christianisation of Pomerania. Important in terms of 
settlement and economy were transformations in village settle-

ment network that were taking place between the second half of 
the 11th c. and the 13th c. The period saw the arrival of foreign 
groups of people, i.a. from Pomerania, Mazovia and Rus. The 
transformations that occurred in Kujawy and Greater Poland 
showed certain similarities. The fundamental change involved 
reorganisation of political system and structure of the Polish 
state, which was reflected in decentralisation of authority and 
adaptation of ideas from the West and other parts of Europe. 
Fragmentation of power triggered a need for introducing vari-
ous organisational changes within particular duchies, involving 
administration, culture and economy. These efforts were aimed 
at the manifestation of the ruler’s prestige and legitimisation of 
his reign. The resulting conditions became the founding stones 
for the later idea of the unification of the Kingdom.
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Transformations in the 12th-13th c. Silesia as revealed 
by the castellan strongholds research

 Zarówno w środowisku historyków, jak i arche-
ologów mediewistów, sąd, że podstawą funkcjo-
nowania władztwa Piastów była w XI-XII wieku 
organizacja grodowa, jest, jak się wydaje, sądem 
niekwestionowanym (Lalik 1967; Łowmiański 
1985: 657-668; Modzelewski 1975: 132 nn.; Le-
ciejewicz 1989:264-280; Kara 2000a; 2000b; Kur-
natowska 1993; 1996; 2002). W przypadku Śląska 
dwie bulle papieskie dla biskupstwa wrocławskie-
go: z 1155 i 1245 roku (KSl., t. 1 nr 35; SUb, I, nr 
28; bulla z 1245 r., por. Sub, II, nr 287), przynoszą 
wykaz niemal wszystkich grodów, z których tytu-
łowali się kasztelanowie świadkujący lub wspo-
minani w dokumentach XIII-wiecznych, grodów, 
które w znacznej większości powstały w końcu X 
lub początku XI wieku i funkcjonowały nieprze-
rwanie do wieku XII1. Trzon wczesnopiastowskiej 
organizacji grodowej na Śląsku stanowiły najpraw-
dopodobniej grody nadodrzańskie, od Krosna na 
północnym-zachodzie, po Cieszyn na południo-
wym-wschodzie (ryc. 1).
 Wiemy obecnie, że co najmniej cztery z nich po-
wstały w ostatnich dwóch dziesięcioleciach X wieku 
(Głogów, Wrocław, Ryczyn, Opole)2. Podstawą moich 

1  Moździoch 1990: 221-225, tabela 2. Wzmianka o kasztelanie 
nie oznacza, że w momencie sporządzania dokumentu dany 
gród jeszcze funkcjonował

2  Czas budowy wału głogowskiego określono na podstawie 
jednego datowania dendrochronologicznego na 989 (-6/+9); 
Kara, Krąpiec 2000:309, co – podobnie jak w Ryczynie – nie 
wyklucza możliwości jego powstania w 983 lub 984 roku. 
Wcześniej podawano rok 985 (por. Hendel 1995: 174-175; 
Lasota, Pogorzelski, Wiśniewski 1995: 147). Z kolei we Wro-
cławiu, data pozyskana dla belki z wału grodowego – 985 AD 
(Kara, Krąpiec 2000: 309), została potwierdzona datowaniem 
wtórnie użytego drewna w warstwach XII-wiecznych – 986, 

rozważań będą te spośród grodów piastowskich, dla 
których posiadamy najwięcej dostępnych informacji 
o źródłach archeologicznych: Wrocław (Moździoch 
2004:336-338, tam najnowsza literatura), Bytom 
Odrzański (Moździoch 2002), Ryczyn  (Moździoch, 
Przysiężna-Pizarska 2008) oraz Opole3.
 W niedawno obronionej pracy doktorskiej po-
święconej problemowi podstaw datowania gro-
dów z X-XIII w. na Dolnym Śląsku Sylwia Rodak 
wykazała, że na 66 stanowisk grodowych Dolnego 
Śląska, których chronologię określano na młodszą 
fazę wczesnego średniowiecza, tj. X-XIII w., jedynie 
około 39 można z dużą dozą prawdopodobieństwa 
umieszczać w tym odcinku chronologicznym. Z ko-
lei 9 spośród nich przestało funkcjonować w 1. po-
łowie XI wieku, a 11 ma chronologię ustaloną 
ogólnie na młodsze fazy wczesnego średniowiecza 
wymagającą jeszcze weryfikacji. Nie mamy wątpli-
wości co do datowania 19 pozostałych, z których aż 
17 to znane ze źródeł pisanych grody kasztelańskie 
(Rodak 2011: 171-172).
 Brak liczniejszych grodów z XI-XII wieku po-
twierdza w sposób pośredni tezę, że w państwie 
wczesnopiastowskim, przynajmniej do wieku XII 

990 (-6/+9);  Moździoch 2000: 334. W Ryczynie, z belek two-
rzących podwalinę grodu oraz konstrukcję wału uzyskano 
daty 983 i 984 AD (Moździoch, Przysiężna-Pizarska 2008: 
241, ryc. 6). Pod koniec X wieku powstał też wał grodu w 
Opolu (Gediga, Kolenda, Nowaczyk 1998: 392).

3  O odkryciach okresu międzywojennego pisał Raschke 1931: 
377-383; Koebner 1931: 91-120. Wyniki prac prowadzonych 
w latach pięćdziesiątych XX wieku publikował w formie po-
pularnej Hołubowicz (1956); monografia źródłowa badań 
grodu opolskiego została wydana pod koniec XX wieku – 
Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986.

Przemiany XII-XIII wieku na Śląsku w świetle 
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budowa grodu mogła być przedmiotem książęcego 
regale (Moździoch 2002: 53-54, przyp. 160). Bada-
nia Sylwii Rodak pozwalają także na stwierdzenie, 
że większość śląskich grodów kasztelańskich funk-
cjonowała nieprzerwanie od końca X lub 1. połowy 
(połowy XI wieku) do wieku XIII, co podaje w wąt-
pliwość wysuwane w literaturze twierdzenia o cią-
głych zmianach w organizacji terytorialnej państwa 
Piastów (Gawlas 1996: 70, 71)
 Postęp w pozyskiwaniu źródeł archeologicznych 
jest wciąż jeszcze bardzo powolny, jeszcze powol-
niejszy jest proces publikacji tychże źródeł. W ciągu 
25 lat, jakie minęły od momentu ukazania się pra-
cy nt. organizacji gospodarczej państwa wczesno-
piastowskiego na Śląsku podsumowującej wyniki 
badań grodów śląskich (Moździoch 1990) przepro-
wadzono badania archeologiczne jedynie na 9 spo-
śród grodów kasztelańskich, z czego na szerszą skalę 
jedynie w Bytomiu Odrzańskim, Miliczu, Ryczynie 
oraz na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Prowa-
dzono także badania na kilku innych stanowiskach 
grodowych uzyskując nowe dane o ich chronolo-
gii, dzięki czemu wykreślono je z listy fortyfikacji 
wczesnopiastowskich (Rodak 2011: 170-171). Jak na 
ćwierć wieku postęp zaiste niewielki a i to materiały 
pozyskane wówczas czekają nadal na opracowanie. 
Dobiegła niemal końca akcja „Archeologicznego 
Zdjęcia Polski”. Jednak moim zdaniem wartość po-
znawcza tego typu badań jest nikła, a rysujący się na 
podstawie analizy ich wyników obraz gęstego osad-
nictwa to jedynie obraz pozorny (Moździoch 2006).
Około 20 lat temu znano z obszaru dzisiejszego 
województwa wrocławskiego, co najmniej 6124 
stanowisk wczesnośredniowiecznych odkrytych 
w granicach 1172 miejscowości. Pochopne wycią-
ganie z tego wniosku o gęstym zasiedleniu Śląska 
w okresie wczesnego średniowiecza byłoby jednak 
niewskazane. Stanowisko archeologiczne odkryte 
w ramach AZP na Dolnym Śląsku to w 25% przy-
padków miejsce znalezienia tylko jednego fragmen-
tu naczynia, natomiast w połowie przypadków to 
miejsce, gdzie znaleziono jedynie od 1 do 4 skorup 
(niekiedy o trudnej do określenia chronologii; Moź-
dzioch 2006). Niestety, zasada ograniczonego zaufa-
nia winna znaleźć zastosowanie także w odniesieniu 
do prowadzonych obecnie tzw. badań ratowniczych. 
Jak bowiem można interpretować plan osady z 
okresu wczesnego średniowiecza, na obszarze któ-

rej na 3053 odkryte obiekty aż 2806 nie zawierało 
żadnych zabytków? Jak traktować „precyzyjne” da-
towanie stanowiska składającego się z 2 obiektów na 
wiek XII na podstawie odpowiednio 1 i 9 skorup. 
Skąd ta dokładność datowania? W okresie między-
wojennym Georg Raschke datował stanowiska na 
wiek XII-XIII na podstawie faktu występowania na 
naczyniach wczesnośredniowiecznych żłobków do-
okolnych. Nie miał jednak podstaw by datować je z 
większą dokładnością aniżeli na dwa stulecia. Czy 
obecnie istnieją takie podstawy?
 Nieprzezwyciężoną trudnością na którą natra-
fiają archeolodzy i historycy próbujący na gruncie 
źródeł archeologicznych formułować wnioski doty-
czące przemian społeczno-gospodarczych w Polsce 
wczesnośredniowiecznej jest wciąż nieprecyzyjne 
datowanie znalezisk i ich kontekstu. W przypadku 
Śląska, a może nie tylko, mamy do czynienia zasad-
niczo z dwoma sposobami datowania młodszej fazy 
okresu wczesnośredniowiecznego. Zależnie od ba-
dacza kończy się ona na XII lub XIII wieku. W przy-
padku większości stanowisk podstawę datowania 
na tę fazę stanowią znaleziska ceramiki całkowicie 
obtaczanej zdobionej pasmami dookolnych żłob-
ków (pomijam tu problem różnych technik lepienia; 
Rodak 2011: 110).
 Niewątpliwie, w zakresie typologizacji i klasyfi-
kacji ceramiki mamy do czynienia z ciągłym postę-
pem (Rzeźnik 1995; 1999; Paternoga, Rzeźnik 2004; 
Rzeźnik, Stoksik 2005; Pankiewicz, Rzeźnik 2007; 
Rodak 2010). Określane są kolejne cechy diagno-
styczne o charakterze archaicznym lub progresyw-
nym, co zdawałoby się, uściśla procedurę datowania 
źródeł archeologicznych. Jest to jednak nadal pozór 
precyzji, którą przecież osłabia fakt, że proces przyj-
mowania innowacji przebiega w różnym tempie na 
różnych obszarach i jest uwarunkowany zarówno 
czynnikami niezależnymi od człowieka (czynni-
ki środowiskowe), jak i czynnikami kulturowymi 
(zwyczaje, tradycja, możliwości techniczne, potrze-
by). Stąd też datowanie ustalone dla jednego stano-
wiska nie musi być adekwatne dla innych, a różni-
ce w datowaniu artefaktów podobnych formalnie, 
technicznie i technologicznie mogą sięgać nawet 
jednego stulecia. Wciąż w niewielkim stopniu prze-
badano stanowiska wielowarstwowe z okresu wcze-
snego średniowiecza, co pomogłoby zweryfikować 
hipotezy o następstwie chronologicznym faktów 
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archeologicznych wysuwane na podstawie analizy 
formalno-typologicznej. Nadal zatem wszelkie spo-
strzeżenia dotyczące kultury społeczeństw zamiesz-
kujących we wczesnym średniowieczu teren dzisiej-
szego Śląska muszą być oparte na wynikach badań 
grodów takich jak Wrocław i Opole.
 W jakiej mierze wieki XII czy XIII różniły się 
w mikrokosmosie wczesnopiastowskiego śląskiego 
grodu od poprzedzających czy następujących po 
nich stuleci? Żeby ukazać, jakim zmianom mogła 

podlegać socjotopografia grodu śląskiego w XII-
-XIII w. należy pokrótce przypomnieć, jak wyglądał 
punkt wyjścia tych zmian. W przypadku Śląska mo-
del socjotopograficzny wczesnopiastowskiego grodu 
z XI-XII wieku został przedstawiony na przykładzie 
badań archeologicznych w Bytomiu Odrzańskim 
(Moździoch 2002). Gród ten, dzięki dogodnemu, 
łatwo dostępnemu położeniu w dolinie rzecznej, 
a także niewielkiej miąższości zachowanej warstwy 
kulturowej udało się przebadać na znacznej po-

Ryc. 1.  Grody kasztelańskie Śląska. Datowania dendrochronologiczne umocnień.
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wierzchni. Sporządzona w efekcie prac badawczych 
planigrafia zabytków pozwoliła uchwycić strefy, 
które można interpretować, jako miejsca aktywno-
ści mieszkańców grodu o różnej pozycji społecz-
nej i zawodowej. Zaletą tych badań była możliwość 
przeprowadzenia dokładniejszej analizy stratygrafii 
poziomej na znacznej powierzchni dawnego grodu.
 W efekcie wspomnianej wyżej analizy posta-
wiono hipotezę, że gród bytomski był zamieszki-
wany przez co najmniej dwie różne grupy ludności: 
możniejszą, związaną profesją ze sferą militarną, 
w części wschodniej (castrum minus), i drugą, za-
siedlającą część większą – zachodnią (castrum ma-
ius), różniącą się zarówno profilem konsumpcji, jak 
i kulturą materialną i zajęciami produkcyjnymi od 
grodzian z części wschodniej (ryc. 2). Mieszkańcom 
bytomskiego castrum minus nadałem na potrzeby 
niniejszego artykułu miano „minusów”, a mieszkań-
com castrum maius – odpowiednio – „maiusów”. 
W ten sposób unikam skomplikowanej dyskusji na 
temat terminologii źródeł współczesnych, w których 
w odniesieniu do mieszkańców grodów stosowano 
różnorakie nazewnictwo: castrenses, milites, milites 
gregarii, milites pogrodschi, populares, mechanici, ci-
ves, etc. Warto zaznaczyć, że owe nazwy „technicz-
ne” są paradoksalnie odwrotnością rzeczywistej po-
zycji społecznej obu grup.
 Minusów, po analizie odkrytych faktów arche-
ologicznych jestem skłonny identyfikować z moż-
niejszym rycerstwem zaangażowanym w proces po-
boru danin (urzędnikami książęcymi), „maiusów” 
z rycerstwem szeregowym, (zagadkowymi „milites 
pogrodschi” – por. Barański 1994; Dąbrowski 2007: 
127-131) oraz prawdopodobnie także z ludźmi słu-
żebnymi przychodzącymi do grodu na odrobek. 
Obie grupy przebywały w grodzie wraz z rodzinami 
o czym świadczą zarówno znaleziska ozdób, zaba-
wek jak i licznych przęślików, poświadczających za-
jęcia przędzalnicze.
 Znaleziska archeologiczne pozwalają przypusz-
czać, że w bytomskim castrum minus dokonywały 
się czynności związane ze skarbowością, głównie 
poborem danin. Odkryto tam bowiem m.in. bu-
dowle o znacznej powierzchni użytkowej, liczne 
monety i odważniki, wyrobów z metali kolorowych, 
oporządzenie jeździeckie i końskie, naczynia o jed-
nolitej, standardowej pojemności, natomiast w ca-
strum maius miały miejsce czynności wytwórcze 

związane ze skórnictwem (liczne szydła kościane), 
przędzalnictwem (przęśliki) oraz przetapianiem że-
laza (liczne żużle żelazne).
 W castrum maius przebywała ludność uboższa 
(rycerstwo szeregowe z rodzinami, służebnicy przy-
chodzący na odrobek do grodu). Charakterystycz-
ne dla castrum maius jest występowanie licznych 
przęślików glinianych, na ogół przy ścianach i we 
wnętrzu domostw. Zarówno skórnictwo (znaleziska 
kościanych szydeł), jak i tkactwo to zajęcia domowe 
związane z zamieszkiwaniem grodu przez rodziny 
wojów (służebników).
 Obie grupy grodzian różniły się rodzajem diety 
mięsnej. O ile „minusi”, sądząc z wyników staty-
stycznej analizy zwierzęcych szczątków kostnych 
znajdowanych w obu częściach grodu, spożywali 
głównie wołowinę i baraninę4 oraz relatywnie dużo 
mięsa zwierząt dzikich (szczególnie dzika), to „ma-
iusi” preferowali wieprzowinę, ze zwierząt dzikich 
natomiast głównie mięso zająca, ewentualnie sarni-
nę (ryc. 3). Są to oczywiście przypuszczenia oparte 
jedynie na analizie gatunkowej znajdowanych licz-
nie szczątków kostnych zwierząt (Makowiecki 1997; 
Moździoch 2002: 163-172).
 Ta skromna wiedza o socjotopografii wczesno-
piastowskiego grodu oparta na analizie dostępnych 
materiałów archeologicznych ze stanowiska bytom-
skiego znajduje analogie w faktach stwierdzonych 
w trakcie badań innych śląskich stanowisk grodo-
wych, takich jak np. gród na Ostrowie Tumskim we 
Wrocławiu.
 Gród wrocławski, założony na wyspie odrzań-
skiej, był związany z władztwem Piastów, co najmniej 
od końca X wieku5. W XI-XII wieku miał on prawdo-
podobnie postać grodu dwuczłonowego (ryc. 4). Nie 
ma jednak pewności co do istnienia wału dzielącego 
gród wewnątrz po połowie XI wieku.
 Najszersze możliwości analizy stwarza przecho-
wywana w archiwum Instytutu Archeologii i Etno-
logii PAN dokumentacja z badań wykopu VI pro-

4  To, że we wschodniej, skarbowej części grodu spożywano 
głównie wołowinę i baraninę może wynikać z faktu, że te 
właśnie gatunki zwierząt były podstawowym przedmiotem 
ówczesnych danin (m.in. tzw. podworowe, danina opolna, 
vacca podvorowa, vaccas et oves, owce także były przed-
miotem tego typu daniny). Może zatem preferencje kon-
sumpcyjne minusów wynikały z faktu łatwej dostępności 
tych dwóch gatunków zwierząt, które napływały do grodu w 
charakterze daniny – por. Moździoch 2002.

5  Literatura do historii badań grodu została szerzej omówiona 
w innym miejscu (Moździoch 2004: 336-338)
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wadzonych przez Elżbietę Ostrowską (1957; 1959; 
1960; 1961a; 1961b; 1961c; 1963a; 1963b; 1964). 
Wykop ten był zlokalizowany w części większej (ca-
strum maius) grodu wrocławskiego. W tej części 
grodu, m.in. na wykopie III, prowadził wieloletnie 
badania także Józef Kaźmierczyk (Kaźmierczyk 
1991; 1993a; 1993b; 1995; Kaźmierczyk, Kramarek, 
Lasota 1976: 177-225; 1980: 71-158; Kaźmierczyk, 
Limisiewicz 1990: 263-276, tabl. XXI, XXII). Są za-
tem stosunkowo dobre podstawy do analizy.
 Czy przemiany społeczno-gospodarcze i poli-
tyczne, jakie miały miejsce w wiekach XII i XIII na 
Śląsku czytelne w źródłach pisanych znajdują od-
zwierciedlenie w faktach archeologicznych? Wiemy, 
że połowa wieku XII to początek podziałów dziel-
nicowych, czas decentralizacji i jednocześnie osła-
bienia władzy książęcej. Jest to także czas nadawa-
nia przez książąt rycerstwu dóbr ziemskich (Korta 
1964) oraz początek powolnego upadku znaczenia 
grodów. Co działo się wewnątrz obwarowań?
 Zdaniem Marty Młynarskiej-Kaletynowej, już 
pod koniec XII wieku w grodzie wrocławskim znaj-
dowały się dwory członków kapituły (Młynarska-
Kaletynowa 1986: 36, przyp. 187). Istniały tam także 
rezydencje możnowładcze, na co wskazują prywat-
ne fundacje kościelne: kościoła Św. Piotra przed ro-
kiem 1175 oraz kościoła Św. Idziego, w początkach 
XIII wieku. W roku 1155 komes Pomian ofiarował 
biskupstwu wrocławskiemu dwór położony infra 
civitatem cum pertinentiis suis (KDSl, T. I, nr 35). 
A zatem już wówczas także rycerstwo („maiusi”?) 
zaczęło opuszczać gród wrocławski, czyniąc miejsce 
duchowieństwu i możnym („minusom”).
 Początek utraty dawnego militarno-skarbowego 
znaczenia grodów wydaje się być czytelny w mate-
riale archeologicznym już od pierwszej połowy XII 
wieku (warstwa V w wykopie VI Ostrowskiej), kiedy 
to nastąpił znaczny deficyt surowca budowlanego. 
W miejsce dotychczas funkcjonujących budynków 
zrębowych, konstruowanych z dębowych i sosno-
wych belek, pojawiły się budowle z plecionych ga-
łęzi. Z gałęzi wykonywano także nawierzchnie ulic, 
do tego momentu układane z dranic (Moździoch 
2004: 327, ryc. 8a, b). Dopiero po upływie kilku-
dziesięciu lat zaczęto ponownie używać dębowych 
i sosnowych belek. Badania dendrochronologiczne 
pozwoliły jednak stwierdzić, że możliwość powrotu 
do użytkowania solidnego budulca grodzianie wro-

cławscy uzyskali jedynie dzięki rozbiórce starych, 
jeszcze X-wiecznych umocnień grodowych, a nie 
skutkiem napływu nowego surowca. Drewno to, 
zgodnie z wykonanymi analizami zostało bowiem 
pozyskane w końcu X wieku.
 Czy brak surowca budowlanego jaki nastąpił na 
początku wieku XII stanowił efekt zmian w środo-
wisku (wytrzebienia lasów dębowych), czy był skut-
kiem przemian społeczno-politycznych i powol-
nego rozpadu służebnego systemu zaopatrywania 
załóg grodowych? Jakie by nie były jego przyczyny, 
to w połowie XII wieku można było mu zapobie-
gać jedynie dzięki pozyskaniu surowca z rozbiera-
nych wówczas umocnień. Brak budulca odczuwalny 
w grodach śląskich XII wieku był charakterystyczny 
także dla grodu opolskiego (Hołubowicz 1956:106). 
Ponieważ obszary leśne w rejonie Opola były nie-
przebranym zasobem budulca drzewnego jeszcze 
w późnym średniowieczu, fakt ten zdaje się wskazy-
wać, że to prawdopodobnie nie dewastacja środowi-
ska, a rozkład systemu służebności na rzecz grodów 
był przyczyną kłopotów surowcowych grodzian za-
ludniających śląskie fortalicje.
 Rozbiórka umocnień jest także pierwszym zwia-
stunem nadchodzącej zmiany funkcji grodów ślą-
skich z militarno-skarbowej na rezydencjonalną. Jest 
to być może także efekt powolnego przenoszenia się 
rycerstwa grodowego do wsi nadawanych im przez 
władcę. Załogi grodowe zostały stopniowo pozbawia-
ne danin i posług świadczonych im przez okoliczną 
ludność. Analizy gatunków surowca drzewnego uży-
wanego w grodzie do wyrobu różnego rodzaju przed-
miotów codziennego użytku także, choć w nieco 
odmienny sposób, pozwalają wskazać momenty kry-
zysów surowcowych. W odpowiedzi na brak surowca 
grodzianie wykorzystywali bowiem wszelkie dostęp-
ne gatunki drewna stąd też znaczna ich różnorodność 
stwierdzana dzięki wyrobom z drewna znajdowanym 
w „kryzysowych” warstwach – II/III, IV i IX (ryc. 5). 
Może to być jednocześnie efekt pojawienia się w gro-
dzie ludności o innych preferencjach co do stosowa-
nych życiu codziennym gatunków drewna (warstwy 
II/III i IX). Takie zjawisko można obserwować w gro-
dzie wrocławskim zarówno w latach trzydziestych XI 
wieku (w-wy IX/X i IX), po opanowaniu grodu przez 
Pomorzan (Luciców), jak i w końcu XII wieku, kiedy 
na miejsce „maiusów” na obszarze grodu większego 
pojawili się nowi mieszkańcy (warstwa II/III).
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 Druga połowa wieku XII to czas destabiliza-
cji politycznej w okresie walki o władzę pomiędzy 
potomkami Bolesława Krzywoustego. Są to także 
początki reformy systemu społeczno-gospodarcze-
go wprowadzanej przez syna i wnuków Władysła-
wa II Wygnańca, reformy, która dopiero w wieku 
XIII przybrała postać „melioratio terrae”, opisanej 
przez Benedykta Zientarę w jego znakomitym dzie-
le „Henryk Brodaty i jego czasy” (Zientara 1975). 
Autor „Księgi henrykowskiej” inicjatywę w zakresie 
rozdawnictwa dóbr ziemskich możnemu i średnie-
mu rycerstwu przypisuje Bolesławowi Wysokiemu 
(Księga Henrykowska: 60).
 W grodach, z których powoli wyprowadzają się 
rycerze szeregowi do swoich dóbr wiejskich, powsta-
ją siedziby możnych, dawnych „minusów”, związa-
nych z dworem i jego organizacją skarbową. W XII 
i XIII-wiecznych warstwach grodów we Wrocławiu 
i Opolu nastąpiła charakterystyczna zmiana rozpla-
nowania zabudowy. W wykopie III prowadzonym 
na Ostrowie Tumskim przez Józefa Kaźmierczyka 
udało się uchwycić moment formowania się dwo-
rów – zespołów zabudowań składających się na ogół 
z budynku mieszkalnego i gospodarczego otoczo-
nych płotem (Buśko, Czerska, Kaźmierczyk 1985), 

zjawiska rzadko spotykanego w świecie zachod-
niosłowiańskim. Budynki mieszkalne mają od tego 
momentu większą powierzchnię, przybywa także 
zabudowań o charakterze gospodarczym. Podobny 
proces można obserwować w XII-wiecznej warstwie 
B grodu opolskiego (Hołubowicz 1956: 107)6.
 Równolegle ze zmianami w zabudowie zanikają 
ślady dawnych rękodzieł domowych charaktery-
stycznych dla gospodarstw rodzinnych grodzian 
(skórnictwa i tkactwa; ryc. 6), pojawia się nato-
miast lawinowo coraz więcej wyrobów żelaznych 
(np. gwoździ – por. Moździoch 2004: 328, fig. 9), 
związanych prawdopodobnie z inwestycjami bu-
dowlanymi (fundowane w 2. połowie XII wieku 
kościoły Św. Idziego i Św. Piotra). Zmniejszanie 
się liczby znalezisk związanych ze skórnictwem 
zaobserwował także w grodzie opolskim Krzysztof 
Wachowski (1984:80, ryc. 55). Zanik rękodzieł do-
mowych charakterystycznych dla grodzian („ma-
iusów”) np. przędzalnictwa (coraz mniej znalezisk 
przęślików), czy skórnictwa może odzwierciedlać 
stopniowe opuszczanie grodu, tak wrocławskiego, 
jak opolskiego.

6  Zmiana rozplanowania zabudowy w grodzie opolskim widocz-
na jest szczególnie w warstwach AIII i AII datowanych na ko-
niec XII i XIII wiek (J. Bukowska-Gedigowa, B. Gediga: 314)

Ryc. 5.  Gród wrocławski. Gatunki drewna używane do wyrobu przedmiotów codziennego użytku odkrywanych 
w warstwach wykopu VI (castrum maius)

91



Sławomir Moździoch

 W ważniejszych grodach śląskich na pozyskanej 
dzięki wyjściu „maiusów” przestrzeni rozpoczęły się 
prace budowlane – we Wrocławiu przy zamku i bu-
dowlach sakralnych, w Opolu zamek książęcy po-
wstaje dopiero w 2. ćwierci XIII wieku, w Głogowie 
rozpoczęto budowę kolegiaty, którą posadowiono 
częściowo na dawnym grodowym wale (Kozaczew-
ski 2006: 48 nn.).
 Po krótkim okresie pewnego zubożenia, wi-
docznego w braku liczniejszych znalezisk (ten czas 
wiąże się z momentem wyjścia dotychczasowych 
mieszkańców – „maiusów” – z grodu większego), 
w warstwach grodu wrocławskiego datowanych na 
koniec XII wieku znajdujemy ponownie fragmenty 
oporządzenia jeździeckiego i końskiego oraz świa-
dectwa aktywnego udziału mieszkańców zagród-
dworów w wymianie handlowej w postaci znalezisk 
odważników i monet (ryc. 6) .W zespołach zwierzę-
cych szczątków kostnych z wrocławskiego wykopu 
VI można odczytać wyraźną zmianę preferencji je-
żeli chodzi o hodowane lub konsumowane gatunki 
zwierząt (ryc. 7).
 W drugiej połowie XII wieku w rejonie dawniej 
zamieszkałym przez należącą do niższych warstw 
społecznych załogę grodową o raczej standardo-
wym typie konsumpcji napotykamy ślady kon-
sumpcji dziczyzny w postaci tura (żubra), sarny, 
jelenia oraz szczególnie dzika, podobnie jak w gro-
dzie bytomskim. Natomiast przez cały okres funk-
cjonowania grodu był spożywany przez wszystkich 
grodzian bez względu na ich pozycję społeczną, 
podobnie jak w Bytomiu Odrzańskim, zając sza-
rak. W warstwach XII-XIII wiecznych rzadko spo-
tykamy częste wcześniej kości kaczki-krzyżówki. 
Zmniejsza się różnorodność gatunków konsumo-
wanych ryb. Miast preferowanego dawniej szczu-
paka pojawiają się w większej liczbie kości lesz-
cza, karpia i lina. Pojawiają się także ostrygi, które 
zastępują występującą wcześniej rodzimą skójkę 
gruboskorupową. Zmiany w konsumpcji odzwier-
ciedlają wyraźną zmianę na lepsze w statusie spo-
łecznym ludności, która wyparła „maiusów” z ich 
dotychczasowych siedzib.
 Ponieważ obszar na którym znajduje się wro-
cławski wykop VI nawiązuje socjotopograficznie 
do bytomskiego castrum maius, pojawienie się na 
nim liczniej kości dzika, ulubionej potrawy bytom-
skich „minusów”, może sygnalizować wzrost statu-

su ludności tu zamieszkałej lub raczej jej wymianę 
– skutek rozszerzania się obszaru zamieszkanego 
przez możnych członków społeczności. Zmianę 
kultury życia codziennego tutejszych mieszkańców 
potwierdzają także inne znaleziska. Od XII wieku 
wraz z pojawieniem się dworów coraz częściej wy-
stępują we Wrocławiu kości psa i kota. Podobnie 
było również w grodzie opolskim, gdzie kości psa 
występowały liczniej w XII-XIII wieku (Hołubo-
wicz 1956: 228-9, tabl. 4).
 Najnowsze odkrycia na obszarze lewobrzeżnego 
Wrocławia wskazują, że osadnictwo otwarte prze-
żywało tutaj szczególny rozwój dopiero począwszy 
od XII wieku a zatem od momentu, kiedy znacze-
nie grodu zaczęło powoli maleć. Oznaczałoby to, że 
ośrodek lewobrzeżny rozrósł się dopiero po rozpo-
częciu wysiedlania „maiusów”, a zatem w począt-
kach XII wieku.
 Podobnie jak we Wrocławiu lewobrzeżnym było 
w Opolu, gdzie pozostałości osadnictwa XI-wiecz-
nego na prawym brzegu Odry są bardzo nikłe. 
Zmieniło się to dopiero w ciągu XII i na początku 
XIII wieku wraz ze sprowadzeniem licznych osad-
ników z zachodniej Europy. W Opolu pierwsi goście 
(hospites) pojawili się przed 1217 rokiem. W tymże 
1217 roku (daty dendro od 1217 po 1220) – zgodnie 
ze świadectwem badań przeprowadzonych przez In-
stytut Archeologii i Etnologii PAN przy okazji mo-
dernizacji amfiteatru na Ostrówku w Opolu – Kazi-
mierz Opolski rozpoczął duże inwestycje związane 
z umacnianiem nabrzeża i jednocześnie budową 
podwalin pod przyszłe mury zamku. W Głogowie 
rozpoczęto budowę kolegiaty na rozebranym wale 
grodowym, co najlepiej obrazuje wymianę użytkow-
ników przestrzeni grodowej (Hendel 1995).
 Badania grodów przynoszą niezliczoną liczbę da-
nych, które układane jak puzzle z olbrzymiej mozai-
ki pozwolą być może na stworzenie konsekwentnej 
wizji przemian społeczno-gospodarczych XII-XIII 
wieku. Pozostają one jednak wciąż niewykorzystane, 
jak np. niezliczone dane pozyskane w trakcie badań 
grodu opolskiego.
 Przemiany wieku XII były zwiastunem tego co 
nastąpiło w wieku XIII na Śląsku i niekiedy okre-
ślane jest w literaturze mianem „rewolucji miej-
skiej”. Zmiany w systemie sprawowania władzy 
polegały na decentralizacji miejsc poboru danin. 
Rycerstwo wyszło z grodów a prócz roli konsu-
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Ryc. 6.  Trendy zmian we frekwencji zabytków związanych z różnymi typami działalności mieszkańców grodu wrocławskiego – castrum maius 
(na podstawie znalezisk z wykopów I i II Józefa Kaźmierczyka)

Ryc. 7.  Gród wrocławski. Frekwencja szczątków kostnych wybranych gatunków zwierząt w warstwach kulturowych wykopu VI (castrum maius)
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mentów, stało się także uczestnikiem procesu re-
dystrybucji. Anachroniczny system danin i posług 
został przeniesiony na niższy szczebel organiza-
cji terytorialnej. Uwłaszczenie rycerstwa ziemią 
zmusiło władców do szukania innych, własnych 
źródeł dochodów. Stały się nimi wsie i miasta lo-
kowane na nowym prawie, prawie niemieckim. 
Osadnicy sprowadzani z zachodu Europy przy-
nieśli ze sobą jednocześnie nowe, efektywniejsze 
techniki produkcji (czytelne szczególnie wyraźnie 
w masowym materiale archeologicznym). 
 Sądzę, że podkreślana w literaturze rola miast 
w przemianach XIII-wieku była zbyt wyolbrzymio-
na w zestawieniu z lokacjami wiejskimi. Miasta bez 
zaplecza nie były w stanie wypełniać swojej roli go-
spodarczej. Fakt, że lokowano je w pobliżu dawnych 
inwestycji grodowych Piastów wiąże się zarówno 
z istniejącą już wówczas siecią komunikacyjną, jak 
i ukształtowanym niekiedy zapleczem.
 Najazd tatarski z połowy XIII wieku nie wpłynął 
zasadniczo na sytuację gospodarczą. Jego pośred-
nim skutkiem było przyspieszenie przemian struk-
tury własnościowej skutkiem fizycznej likwidacji 
części właścicieli ziemskich. Źródła archeologiczne 
nie odnotowują jednak tego momentu w sposób 
szczególnie widoczny.
 Analiza źródeł materialnych pozwala zatem po-
twierdzić tezę, że niektóre tzw. grody kasztelańskie 
zmieniały swoją funkcję w ostatnich latach funk-
cjonowania z militarno-skarbowej na rezydencjo-
nalną. Inne były porzucane. System utrzymania 
elity władzy przestał opierać się na dzieleniu pozy-
skiwanych przez system skarbowy dóbr pomiędzy 
beneficjentów za pośrednictwem przedstawicieli 
władcy, lecz strumień dochodów był kierowany in-
dywidualnie do każdego z odbiorców. Udział „ma-
iusów”, pośredniczących dotychczas w procesie 
pozyskiwania oraz wytwarzania danin stał się w ta-
kiej skali zbędny i zbyt kosztowny w utrzymaniu. 
Zostali zmuszeni do poszukiwania źródeł utrzy-
mania na własną rękę w mniejszych lub większych 
dobrach ziemskich stając się w większości częścią 
społeczności żywicieli pasożytniczych minusów. 
„Maius” zrobił swoje...

Bibliografia

Barański M.
1994 Załogi grodowe w Polsce wczesnopiastowskiej. W: 

S. M. Kuczyński (red.), Społeczeństwo Polski średnio-
wiecznej. T. 6: 91-99. Warszawa. 

Bukowska-Gedigowa J., Gediga B.
1986 Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu. 

Wrocław.
Buśko C., Czerska B., Kaźmierczyk J.

1985 Wrocławskie zagrody z XI-XII w. odkryte na Ostro-
wie Tumskim w 1985 r. Śląskie Sprawozdania Arche-
ologiczne 26: 62-70, tabl. XIX, XX, XXI.

Dąbrowski F.
2007 Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wie-

ku. Warszawa.
Gawlas S.

1996 O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władz-
two terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odręb-
ności Polski. Warszawa.

Gediga B., Kolenda J., Nowaczyk W.
1998 Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w 

Opolu w 1997 roku. Śląskie Sprawozdania Archeolo-
giczne 40: 387-393

Hendel Z.
1993 Głogów wczesnośredniowieczny w świetle badań ar-

cheologicznych. Głogowskie Zeszyty Naukowe 3: 25-43
1995 Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych w 

latach 1992-93 w Głogowie na Ostrowie Tumskim, 
stan. nr 2. Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 3: 
159-190.

Hołubowicz W.
1956 Opole w wiekach X-XII. Katowice.

Kara M.
2000a Stan badań dendrochronologicznych wczesnośre-

dniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski. W: 
A. Buko, Z. Świechowski (red), Osadnictwo i architek-
tura na ziemiach polskich w dobie Zjazdu Gnieźnień-
skiego: 55-68. Warszawa.

2000b Anfänge der Bildung des Piastenstaates im Lichte 
neuer archäologischer Ermittlungen. Quaestiones 
medii aevi novae 5: 57-85.

Kara M., Krąpiec M.
2000 Możliwości datowania metodą dendrochronologiczną 

oraz stan badań dendrochronologicznych wczesnośre-
dniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dol-
nego Śląska i Małopolski. W: H. Samosnowicz (red.), 
Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowa-
niu się nowej mapy Europy: 303-327. Kraków. 

Kaźmierczyk J.
1991 Ku początkom Wrocławia. Cz. 1: Warsztat budowlany 

i kultura mieszkalna Ostrowa Tumskiego we Wrocła-
wiu od X do połowy XI w. Wrocław – Warszawa.

1993a Rekonstrukcja ciągu wału obronnego grodu z XI w., 
grodu na wyspie Tumskiej we Wrocławiu oraz prze-
prawy przez Odrę na wyspę Piasek. Śląskie Sprawoz-
dania Archeologiczne 34: 227-248

1993b Ku początkom Wrocławia. Cz. 2. Wrocław.
1995 Ku początkom Wrocławia. Cz. 3. Wrocław.

Kaźmierczyk J, Kramarek J., Lasota C.
1976 Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1974 

roku. Silesia Antiqua 18: 177-225.

94



Przemiany XII-XIII wieku na Śląsku w świetle badań grodów kasztelańskich

Kaźmierczyk J., Limisiewicz A.
1990 Ogólna charakterystyka badań wykopaliskowych 

i przegląd ważniejszych wyników uzyskanych na 
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1988 r. Śląskie 
Sprawozdania Archeologiczne 31: 263-276, tabl. XXI, 
XXII.

Koebner R.
1931 Das Problem der slawischen Burgsiedlung und die 

Oppelner Ausgrabungen. Zeitschrift des Vereins für 
Geschichte Schlesiens 65: 91-120.

Korta W.
1964 Rozwój wielkiej własności ziemskiej na Śląsku do poło-

wy XIII wieku. Wrocław.
Kozaczewski T.

2006 Głogów średniowieczny do końca XIII w. Głogów.
Księga henrykowska

1949 Księga henrykowska. Wyd. R. Grodecki. Poznań-
Wrocław.

Kurnatowska Z.
1993 Przemiany lokalnych ośrodków władzy w XI-XII wie-

ku w Wielkopolsce. W: S. Moździoch (red.), Lokalne 
ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku w Europie 
Środkowo-Wschodniej (= Spotkania Bytomskie 1): 
21-29.

1996 The Organization of the Polish State – Possible In-
terpretations of Archaeological Sources. Quaestiones 
medii aevi novae 1: 5-24. Warszawa.

2002 Początki Polski. Poznań.
Lalik T.

1967 Organizacja grodowo-prowincjonalna w Polsce XI i 
początków XII wieku. Studia z dziejów osadnictwa 5: 
5-51

Lasota C., Pogorzelski W., Wiśniewski Z.
1995 Ostrów Tumski w Głogowie w świetle badań arche-

ologicznych przeprowadzonych w 1990 r. Dolnoślą-
skie Wiadomości Prahistoryczne 3: 133-158

Leciejewicz L.
1989 Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się średnio-

wiecznej Europy. Wrocław.
Łowmiański H.

1985 Początki Polski. T. 6/1. Warszawa.
Makowiecki D.

1997 Wstępne wyniki analizy zwierzęcych szczątków kost-
nych z Bytomia Odrzańskiego woj. Zielona Góra. 
Wrocław. Maszynopis przechowywany w archiwum 
wrocławskiego Oddziału IAE PAN.

Młynarska-Kaletynowa M.
1986 Wrocław w XII-XIII wieku. Przemiany społeczne i 

osadnicze. Wrocław.
Modzelewski K.

1975 Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego 
(X-XIII wiek). Wrocław.

Moździoch S.
1990 Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastow-

skiego na Śląsku. Studium archeologiczne. Wrocław – 
Warszawa – Kraków.

1998 Socjotopografia grodu wrocławskiego w świetle badań 
prowadzonych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 
latach 1949-1963. Wrocław. Maszynopis w IAE PAN 
we Wrocławiu.

1998b Socjotopografia grodu wczesnośredniowiecznego w 
Bytomiu Odrzańskim w świetle analizy zwierzęcych 
szczątków kostnych. W: Szczątki zwierzęce jako źró-

dło badań nad zróżnicowaniem poziomów życia mate-
rialnego i kulturowego ludzi w różnych okresach dzie-
jowych: 91-103. Wrocław. 

2000 Nowe dane do zagadnienia socjotopografii piastow-
skich grodów kasztelańskich w X-XIII wieku na 
przykładzie Wrocławia i Bytomia Odrzańskiego na 
Śląsku. W: A. Buko, Z. Świechowski (red.), Osadnic-
two i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieź-
nieńskiego: 331-354. Warszawa.

2002 Castrum munitissimum Bytom. Lokalny ośrodek wła-
dzy w państwie wczesnopiastowskim. Warszawa.

2004 Wrocław-Ostrów Tumski in the Early Middle Ages. 
W: P. Urbańczyk (red.), Polish Lands at the Turn of the 
First and the Second Millennia: 319-338. Warszawa.

2006 Refleksje na temat stanu wiedzy archeologicznej o 
śląskim wczesnym średniowieczu W: W. Chudziak, 
S. Moździoch (red.), Stan i potrzeby badań nad wcze-
snym średniowieczem w Polsce – 15 lat później: 189-
206. Toruń – Warszawa. 

2011 Die Organisation der Dienste und der Burgsiedlungen 
im Staat der ersten Piasten im Lichte der Archäologie. 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/
lelewel-gespraeche/4-2011/mozdioch_organisation

Moździoch S., Przysiężna-Pizarska M., 
2008 Gród Recen – refugium episcopi. W: J. Kolenda 

(red.), Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pogra-
niczu: 207-227. Wrocław.

Ostrowska E. 
1957 Prace wykopaliskowe na Ostrowie Tumskim we Wro-

cławiu w 1955 r. Sprawozdania Archeologiczne 3: 195-
201.

1959 Prace wykopaliskowe na Ostrowie Tumskim we Wro-
cławiu w roku 1956. Sprawozdania Archeologiczne 6: 
144-157.

1960 Odkrycia archeologiczne na Ostrowie Tumskim we 
Wrocławiu w 1957 r. Sprawozdania Archeologiczne 9: 
43-65.

1961a Badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim we 
Wrocławiu w 1958 roku. Sprawozdania Archeologicz-
ne 12: 69-78. 

1961b Wczesnośredniowieczne budownictwo drewniane na 
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Silesia Antiqua 3: 
164-178.

1961c Wykopaliska na Wyspie Tumskiej we Wrocławiu w 
1959 r. Sprawozdania Archeologiczne 13: 183-200 

1963a Badania na wrocławskim grodzie w 1960 roku. Spra-
wozdania Archeologiczne 15: 268-271. 

1963b Early Development of Wrocław. Annales Silesiae 2/2: 
57-66.

1964 Dalsze wyniki badań na terenie wrocławskiego grodu 
w 1961 r. Sprawozdania Archeologiczne 16: 226-231.

Pankiewicz A., Rzeźnik P.
2007 Problem mozaiki kulturowej grodziska w Rzymówce 

koło Złotoryi (X-XI w.) w świetle analizy materiałów 
ceramicznych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 
48: 271-285.

Paternoga M., Rzeźnik P.
2004 Ogólna charakterystyka i chronologia naczyń cera-

micznych. W: K. Bykowski, M. Konczewska, P. Kon-
czewski, Cz. Lasota, M. Paternoga, J. Piekalski, P. Rzeź-
nik, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przy ul. 
Kapitulnej 4 na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. 
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 46: 142-147.

95



Sławomir Moździoch

Raschke G.
1931 Die Entdeckung des frühgeschichtlichen Oppeln. 

Altschlesien 3: 261-266.
Rodak S.

2010 Ceramika naczyniowa z grodziska kasztelańskiego w 
Bardzie, pow. ząbkowicki, stanowisko 1. Silesia Anti-
qua 46: 103-119.

2011 Podstawy datowania grodów z końca X-początku XIII 
wieku na Dolnym Śląsku. Wrocław. Maszynopis prze-
chowywany w archiwum Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu Wrocławskiego.

Rzeźnik P.
1995 Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wro-

cławiu w X-XI wieku. Poznań.
1999 Lokalne i ponadregionalne akcenty przemian cera-

miki w XIII-wiecznym Wrocławiu. W: Medievalia 
Archaeologica. T. 1: 125-136. Praha. 

Rzeźnik P., Stoksik H.
2005 Technologia wczesnośredniowiecznego warsztatu 

garncarskiego na podstawie analiz fizykochemicz-
nych naczyń z grodu na Ostrowie Tumskim we Wro-
cławiu. Slavia Antiqua 46:115-136.

Wachowski K.
1984 Militaria z grodu na Ostrówku w Opolu. W: B. Gedi-

ga (red.), Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola. 
Militaria – wyroby bursztynowe (= Prace Komisji Ar-
cheologicznej PAN - Oddział we Wrocławiu. Nr 2): 
11-113. Wrocław.

Zientara B.
1975 Henryk Brodaty i jego czasy. Warszawa.

Transformations in the 12th-13th c. 
Silesia as revealed by the castellan 

strongholds research 
Summary

 It seems indisputable for both historians and medieval ar-
chaeologists that the Piasts’ rule in in the 11th-12th c. was based 
on the system of strongholds. The studies focusing on the 
changes of the 12th and 13th c. involve investigations concern-
ing the fortified settlements which are best recognised in terms 
of available archaeological evidence: Wrocław, Opole, Bytom 
Odrzański and Ryczyn.
 Long-term excavations carried out at a stronghold located 
in Bytom Odrzański have revealed that it had been inhabited 
by at least two separate communities: a wealthier one, profes-
sionally linked with the military and trade (treasury), dwell-
ing in “castrum minus”, and the other one, settled in “castrum 
maius”, different in terms of consumption profile and material 
culture. Both groups of knights lived within the stronghold 
together with their families, as attested by finds of ornaments 

and toys as well as numerous spindle whorls that indicate spin-
ning activities. 
 The bipolar socio-topographical model of an early Piasts’ for-
tified settlement, based on the analysis of the available archaeo-
logical data from Bytom Odrzański site has its analogies in facts 
verified during the investigation of other Silesian strongholds, 
including the stronghold located on Ostrów Tumski in Wrocław 
and on Ostrówko in Opole. About mid-12th c., with the fiscal 
system based on tributes and servicing that catered for the 
strongholds’ crew and the ruling elite slowly coming apart, the 
model began to change dramatically. 
 One of the archaeological indicators of this phenomenon is 
a considerable shortage of building material recorded in the 
12th c. layers of Wrocław and Opole settlements. This was not 
caused by environmental changes (e.g. clearing of oak forests), 
but resulted from the collapse of the servicing system that pro-
vided for the strongholds’ crew. In Wrocław, to compensate for 
the shortage of building material, the wood was obtained from 
dismantled fortifications. The very fact of such a possibility 
provides yet more evidence of a system-under-transformation, 
with fortified settlements changing their military-levying func-
tions into residential ones. This was accompanied by a gradual 
move of the stronghold-based warriors to the villages granted 
by the ruler. The emptying fortified settlements gradually be-
came seats of the wealthy.
 The 12th and 13th c. strata in Wrocław and Opole the process 
is visible in the emergence of manor houses - complexes usu-
ally containing a fenced residential house and an outbuilding. 
Changes in construction methods were accompanied by the 
disappearance of any traces of domestic crafts (leather process-
ing and weaving) that characterised the earlier households of 
stronghold-dwellers, while the finds of military and tradesmen’s 
equipment along with the remains non-ferrous metal working 
were growing in number. The rise in social status of strongholds’ 
inhabitants during the 12th-13th c. was reflected in changing con-
sumption patterns, with the increasing preference for wild meat, 
including wild boar, deer and aurochs. In the 13th c. the space 
left by departed stronghold knights was built over with brick 
secular edifices (the Opole castle) or sacral (Wrocław, Głogów) 
buildings. 
 The analysis of archaeological sources from the Silesian 
strongholds confirm the hypothesis about the 12th-13th c. change 
that occurred in the way the ruling elite was supported and 
maintained, which no longer consisted in distribution of goods 
obtained by the levying system among the beneficiaries via for-
tified settlements and their dweller-knights.
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Uwagi na temat stanu badań
 W krajach Europy Środkowo-Wschodniej w śre-
dniowieczu miały miejsce dwa zasadnicze przełomy. 
Pierwszy z nich, przypadający na okres X-XI w., wią-
zał się z procesem tworzenia i stopniowej krystaliza-
cji państw, drugi zaś łączył się ze zmianami wynika-
jącymi z rozwoju kolonizacji na prawie niemieckim. 
Na ziemiach polskich, w tym najwcześniej na Śląsku 
i Pomorzu, pierwsze przejawy owej kolonizacji nastą-
piły w 2. połowie XII w., natomiast jej największy roz-
kwit miał miejsce w kolejnym stuleciu. W ich efekcie 
powstał nowy krajobraz kulturowy, którego stałym 
elementem były lokowane na prawie niemieckim 
miasta i wsie, klasztory cystersów, zamki. Zmianie 
uległa także kultura materialna. Znamy zatem efekt 
końcowy owych przemian, jednak nie zawsze wiemy, 
jaki był ich przebieg. Stały postęp prac badawczych 
prowadzonych na terenie miast północnej części Ślą-
ska oraz związany z tym przyrost źródeł pozwala na 
weryfikację niektórych ugruntowanych w literaturze 
poglądów na temat ich genezy.
 Badania nad lokalnymi ośrodkami władzy książę-
cej na Śląsku mają długą tradycję. Za pewnego rodzaju 
podsumowanie dokonań historyków i częściowo tak-
że archeologów, działających w okresie przed 1945 r., 
uznać można pracę H. Uhtenwoldta o organizacji 
grodowej na Śląsku. Mimo upływu czasu wiele usta-
leń autora, w tym na temat ciągle dyskutowanej gene-
zy organizacji kasztelańskiej na Śląsku oraz rozwoju 
sieci kościelnej, nadal warto brać pod uwagę (Uhten-
woldt 1938). Nie wszystkie z prowadzonych w tym 
czasie prac archeologicznych zostały opublikowane, 

jednak dzięki skrupulatnie zbieranej dokumentacji 
wiele materiałów dostępnych jest dziś w formie ar-
chiwaliów w Muzeum Archeologicznym we Wrocła-
wiu oraz w tamtejszym Archiwum Państwowym. Do 
ważniejszych zbiorów należy tzw. kartoteka grodzisk 
Maxa Hellmicha oraz teki zawierające opisy obiektów 
obronnych ze Śląska, uporządkowane według ówcze-
snych okręgów administracyjnych (Kreise). Wartość 
tych materiałów polega przede wszystkim na tym, 
że zawierają one dane na temat chronologii, wiel-
kości obiektów (schematyczne plany), których część 
w okresie późniejszym uległa zniszczeniu (por. De-
midziuk 2000; 2001).
 Kolejny ważny etap w badaniach nad problema-
tyką miejsc centralnych rozpoczął się po 1945 r. i tak 
jak w innych częściach Polski łączył się z powojen-
ną odbudową kraju oraz ze zbliżającą się rocznicą 
milenium państwa. Blaski i cienie prowadzonych 
w tym czasie prac terenowych i gabinetowych pod-
sumował przed kilkunastu laty Leszek Kajzer (1996: 
13-14). W przypadku omawianego tu Niżu Śląskie-
go zasadniczy wpływ na sposób prowadzenia badań 
miało to, że obszar ten wchodził w skład tzw. ziem 
odzyskanych. Polityczny wymiar prac archeologów 
i historyków działających na tych terenach polegał 
zatem w dużej mierze na udowadnianiu polskości 
ziem wracających po latach do macierzy. Wpływ 
polityki na wyniki śląskoznawczych studiów histo-
rycznych podsumował ostatnio M. Cetwiński. Au-
tor omówił dorobek historyków niemieckich aktyw-
nych w okresie XIX-XX w., działających w nurcie 
nacjonalistycznym, wyolbrzymiających m.in. wpływ 
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tzw. kolonizacji niemieckiej na rozwój gospodarczy 
i kulturowy ziemi śląskiej. Sporo miejsca poświęcił 
też badaniom prowadzonym przez historyków i re-
gionalistów polskich aktywnych na Śląsku w pierw-
szych dziesięcioleciach powojennych. Również ich 
działalność pozostawała pod silnym wpływem poli-
tycznym, stanowiąc element ówczesnej propagandy 
(Cetwiński 2008). Aktywność i spuścizna archeolo-
gów śląskich z okresu milenijnego nie doczekała się 
jak dotąd własnego opracowania i podsumowania. 
 Olbrzymia liczba źródeł pozyskanych w trakcie 
badań milenijnych nie została do końca wykorzy-
stana, ponieważ tylko niewielka ich część została 
opublikowana. Większość materiałów w postaci 
krótkich sprawozdań oraz dokumentacji polowej 
przechowywana jest w lokalnych ośrodkach konser-
watorskich oraz w placówkach prowadzących prace 
w terenie. Na Dolnym Śląsku największy zbiór doku-
mentacji z badań milenijnych znajduje się w Ośrod-
ku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego 
Średniowiecza IAE PAN we Wrocławiu.
 Na interesującym nas Niżu Śląskim w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. prowa-
dzono m.in. badania archeologiczne i archeolo-
giczno-architektoniczne wczesnośredniowiecznych 
kompleksów osadniczych w Krośnie Odrzańskim, 
Głogowie, Sądowlu oraz położonym nieco dalej na 
południowy wschód Miliczu. Wprawdzie większość 
wyników tychże prac została wprawdzie opubliko-
wana (Krosno – Dąbrowski 1962; Kowalski 1970a; 
Głogów – Kowalski 1970a; Lasota 1972; Sądowel – 
Lodowski 1972, tam starsza literatura; Milicz – Ga-
łuszka, Młynarska 1957), jednak z perspektywy lat, 
co zrozumiałe, materiały te wymagają weryfikacji.
 W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych tyl-
ko na niektórych obiektach kontynuowano badania ar-
cheologiczno-architektoniczne, ale ich wyniki z reguły 
nie były publikowane (por. Nowakowski 2008a: 26-27). 
Zakrojone na nieco szerszą skalę prace wykopaliskowe 
prowadzono na Ostrowie Tumskim w Głogowie, zaś 
w Bytomiu Odrzańskim rozpoczęto wówczas kom-
pleksowe wieloletnie badania grodu. Materiały z obu 
stanowisk w miarę regularnie publikowano w formie 
sprawozdań oraz artykułów problemowych (Głogów – 
Hendel 1993; Bytom Odrzański – Moździoch 1993a, 
tam dalsza literatura). W sposób systematyczny opra-
cowane i opublikowane zostały jedynie materiały z By-
tomia Odrzańskiego (Moździoch 2002).

 Ostatnie dziesięciolecie XX w. oraz początek no-
wego stulecia to czas intensyfikacji badań przede 
wszystkim o charakterze ratowniczym. Przebudowa 
infrastruktury kraju wymogła podjęcie prac zakro-
jonych na szerszą skalę w większych ośrodkach miej-
skich (Głogów), jak i na terenie mniejszych miast 
(Lubin) i wsi (Chobienia). Kompleksowe badania 
prowadzono przy okazji odbudowy Starego Miasta 
w Głogowie oraz tamtejszej kolegiaty. Mimo pozy-
skania bardzo bogatych materiałów zabytkowych 
tylko niewielki procent wyników prac został opubli-
kowany, zwykle w formie sprawozdań (Hendel 1995; 
Czapla 1997; Lasota, Pogorzelski, Wiśniewski 1995). 
Opracowane zostały także wyniki dotychczasowych 
studiów nad architekturą kościoła romańskiego od-
krytego w obrębie kolegiaty (Czerner 2000) oraz 
kamienic ze Starego Miasta (Mruczek, Stefanowicz 
2007). W przypadku dwóch ostatnich publikacji 
można mieć uwagi odnośnie podstaw określenia 
chronologii opisywanych obiektów. Przed kilku 
laty wydano też niepublikowane dotąd wyniki prac 
realizowanych w Głogowie przez T. Kozaczewskie-
go (Kozaczewski 2006). Pozycja ta zawiera szereg 
wartościowych planów odsłoniętych budowli z roz-
warstwieniem chronologicznym murów, jednak jej 
podstawowym mankamentem jest również brak 
rzetelnych podstaw datowania poszczególnych faz 
obiektów. Za duże niedopatrzenie ze strony współ-
twórców publikacji uznać należy także brak szer-
szej refleksji nad niektórymi kontrowersyjnymi, czy 
obecnie już przestarzałymi wręcz tezami autora, 
w tym przede wszystkim na temat najstarszej fazy 
ośrodka miejskiego w Głogowie. Ratownicze i pla-
nowe prace wykopaliskowe przeprowadzono w tym 
czasie również na XIII-wiecznych zamkach w Kro-
śnie Odrzańskim i Tarnowie Jeziernym, na wczesno-
piastowskich grodziskach kasztelańskich w Sądowlu 
i Miliczu oraz w otoczeniu grodziska w Lubinie. 
Niestety, opublikowane zostały wyniki tylko części 
tych prac oraz pozyskane w ich trakcie materiały 
(Krosno – Dziedzic 2005; 2007; Dziedzic, Kałagate 
2002; Tarnów Jezierny – Boguszewicz, Nowakowski, 
Pozorski 2001; Nowakowski 2008a: 401-411; Lubin 
– Lodowski, Prus 1996: 38; Milicz – Kolenda 2008; 
Sądowel – Nowakowski 2008b).
 Z interesującym nas okresem XII-XIII w. łączą się 
zorganizowane na Śląsku w latach dziewięćdziesią-
tych dwie konferencje naukowe. Pierwsza z nich po-
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święcona była lokalnym ośrodkom władzy w Euro-
pie Środkowej XI-XII w., na której omówiono dzieje 
poszczególnych ośrodków władzy książęcej oraz ich 
funkcję w szerszym ujęciu terytorialnym (Moździoch 
1993b). Drugie spotkanie poświęcone było zmianom 
kulturowym, jakie miały miejsce na ziemiach pol-
skich i w Czechach, mających związek z XIII-wiecz-
ną kolonizacją niemiecką i na prawie niemieckim. 
Wśród omawianych zagadnień zabrakło tematów 
związanych z osadnictwem wiejskim, dużą stratą jest 
również to, że nie wszystkie wygłoszone referaty uka-
zały się drukiem (Wachowski 1996).

Północny Śląsk w XII–XIII w.
 W pierwszych dziesięcioleciach XII w. Śląsk, 
stanowiąc jeszcze integralną część Polski, odgrywał 
niezwykle istotną rolę jako dzielnica granicząca od 
zachodu z Rzeszą Niemiecką. Potwierdzają to po-
wszechnie znane wydarzenia 1109 r., w tym obrona 
grodu głogowskiego przed wojskami króla Henryka 
V. Niezdobyty pozostał również silnie ufortyfikowa-
ny i dogodnie zlokalizowany gród bytomski (Gro-
decki 1933: 162-163). Stałe zagrożenie z zachodu 
było zapewne bezpośrednim powodem organizacji 
marchii głogowskiej, a więc jednostki terytorialnej 
o militarnym charakterze. Według T. Lalika mar-
chia ta powstała między 1124 a 1234 r. i obejmować 
miała kilka grodów położonych w linii Odry, w tym 
Krosno Odrzańskie, Bytom Odrzański, Głogów, 
a być może także Sądowel. Mniej pewna wydaje się 
sugerowana przez Lalika przynależność do niej gro-
dów w Żaganiu i Nowogrodzie Bobrzańskim, któ-
re mogły być nieco młodsze (Lalik 1966: 818-824). 
Niewykluczone, że powstanie jednostek terytorial-
nych w postaci marchii miało także pewien związek 
z niewydolnością ówczesnego systemu organizacyj-
nego (Kajzer 1993: 74). Niemal równolegle z utwo-
rzeniem marchii ze stolicą w Głogowie tamtejszy 
kościół grodowy podniesiony został do rangi kole-
giaty (Lalik 1970; Gerlic 1993: 14-21).
 O ile państwo funkcjonujące w pierwszych dzie-
sięcioleciach XII w. pod rządami jednego władcy 
było w stanie skutecznie przeciwstawić się wojskom 
niemieckim, tak osłabione w wyniku podziałów 
dzielnicowych i sporów wewnętrznych, toczonych 
między dziedzicami Bolesława Krzywoustego, wy-
raźnie straciło na znaczeniu. Najlepszym tego dowo-
dem był przebieg kolejnego najazdu wojsk niemiec-

kich z 1157 r., oficjalnie wspierających wygnanego 
z dzielnicy Władysława. Wówczas grody w Bytomiu 
Odrzańskim i Głogowie zostały spalone przez Pola-
ków, którzy wycofali się w głąb Wielkopolski, gdzie 
w Krzyszkowie złożyli cesarzowi Fryderykowi Bar-
barossie hołd (Grodecki 1933: 165-169). Warunki 
ugody nie zostały przez stronę polską dotrzymane 
i dopiero w wyniku kolejnych interwencji cesarza 
w 1163 i 1172 r. potomkowie zmarłego w 1159 r. 
Władysława na trwałe uzyskali dzielnicę śląską wraz 
z ziemią opolską i lubuską. Skutkiem podziału oj-
cowizny dokonanego między dwoma najstarszymi 
braćmi część północna, obejmująca obszar od Opola 
na południu po ziemię lubuską, przypadła w udzia-
le Bolesławowi Wysokiemu. Wkrótce o sukcesję po 
zmarłym ojcu upomniał się najmłodszy brat Konrad, 
któremu w 1177/1178 r. wydzielono osobną dziel-
nicę utworzoną z marchii głogowskiej. Po rychłej 
śmierci Konrada obszar ten ponownie włączony zo-
stał do działu Bolesława (Grodecki 1933: 171-178). 
Już samo oddanie północnej części dzielnicy bratu 
Konradowi świadczyć może pośrednio o tym, że 
Bolesław uwagę swoją koncentrował na centralnych 
obszarach dzielnicy, ze stołecznym Wrocławiem na 
czele, gdzie na Ostrowie Tumskim zbudował muro-
wany zamek. Niewykluczone, że podobnej inwesty-
cji przy wsparciu wojsk cesarskich dokonał także we 
Wleniu (por. Boguszewicz 2001; Chorowska 2002: 
187-194). Do ważniejszych i powszechnie znanych 
dokonań księcia Bolesława zaliczyć należy fundację 
klasztoru cystersów w Lubiążu, w przyszłości pręż-
nie działających na polu kolonizacji wiejskiej. Już 
z dokumentu protekcyjnego z 1175 r. dowiadujemy 
się, że część wsi wchodzących w skład jego uposaże-
nia położona była w okolicy Głogowa i Bytomia Od-
rzańskiego (SUb, I, nr 45; Grodecki 1933: 185-186). 
Niewykluczone, że z działalnością Bolesława Wyso-
kiego wiązać należy zagospodarowywanie terenów 
położonych wzdłuż Bobru, na zachód od wałów 
śląskich. Pewne dane przemawiają za tym, że z jego 
osobą wiązać można budowę grodów kasztelańskich 
w Nowogrodzie Bobrzańskim i Żaganiu (Nowakow-
ski 2008a: 189-191).
 Po śmierci Bolesława Wysokiego (1201) ziemia 
głogowska weszła w skład rozległego władztwa Hen-
ryków śląskich, kolejno Henryka I Brodatego (1202-
1238) i jego syna Henryka II Pobożnego (1238-
1241). Już w pierwszych dziesięcioleciach XIII w., 
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w związku z przyłączeniem do dzielnicy Henryka 
I części Łużyc, władca ten przystąpił do koloniza-
cji granicznego obszaru. Od 1217 r. czynił znaczne 
nadania na rzecz sprowadzonych do Nowogrodu 
Bobrzańskiego augustianów. Niemal równolegle 
cystersom lubiąskim i cysterkom trzebnickim prze-
kazał liczne wsie i grunty w okolicy Krosna Odrzań-
skiego i Świebodzina. Zarówno cystersi, jak i augu-
stianie szybko przystąpili do zagospodarowywania 
nadanych im terenów, przenosząc na prawo nie-
mieckie stare osady oraz lokując nowe na wykarczo-
wanych obszarach. Z Henrykiem Brodatym łączy 
się także organizację miasta lokacyjnego w Krośnie 
(Maleczyński 1960: 398; Korta 1964: 164; Zientara 
1997: 194, 297-298).
 Jak się wydaje, najazd mongolski z 1241 r. nie 
miał większego wpływu na rozwój osadnictwa 
w północnej części Śląska, choć o okresie między 
1241 a 1250 r., ze względu na niewielką liczbę źró-
deł, niewiele da się powiedzieć. Objęcie samodziel-
nej władzy w dzielnicy głogowskiej przez Konrada I 
(1250-1273/1274) również nie przyniosło większych 
zmian. Działalność księcia charakteryzować mia-
ła się powściągliwością i chęcią utrzymania pozy-
cji. Jako pierwszy rozpoczął on akcję lokacji miast 
w głębi księstwa. Z jego osobą wiąże się założenie 
Głogowa, Szprotawy, Kożuchowa, a także prawdo-
podobnie Bytomia Odrzańskiego, Żagania i Ścina-
wy. Konrad I był również fundatorem klasztorów 
dominikanów w Głogowie i franciszkanów w Gło-
gowie i Krośnie Odrzańskim (Maleczyński 1960: 
398-404, 450-451; Jurek 1988: 121, 129-134).
 Czas największej świetności dzielnicy głogow-
skiej łączyć należy z panowaniem księcia Henryka III 
(1273/1274-1309). Początkowo synowie Konrada I 
rządzili wspólnie, jednak w 1278 r. doszło do podzia-
łu dzielnicy na część żagańską, ścinawską i głogow-
ską. Po śmierci Konarada II żagańskiego i Przemka I 
ścinawskiego władzę w całej dzielnicy objął Henryk, 
który dzięki zręcznie prowadzonej polityce opanował 
także północne rubieże księstwa wrocławskiego oraz 
znaczne obszary Wielkopolski (Dąbrowski 1933: 329-
-344; Maleczyński 1960: 529-531; Jurek 1993: 14-22, 
31-35). Henryk prowadził zakrojoną na najszerszą 
skalę akcję lokacji miast. Jemu przypisuje się przenie-
sienie na prawo niemieckie Góry, Polkowic, Nowego 
Miasteczka, Sulechowa, Zielonej Góry, Sławy oraz 
prawdopodobnie Świebodzina i Otynia (Jurek 1987: 

398-408; 1993: 89-90). Obok Bolka I świdnickie-
go, Głogowczyk był niewątpliwie najznamienitszą 
postacią na arenie politycznej Śląska przełomu XIII 
i XIV w., a o jego aspiracjach świadczyć może sto-
sowana w dokumentach tytulatura – dziedzic króle-
stwa polskiego. Opierając się zarówno na starych, jak 
i nowo lokowanych miastach książę przeprowadził 
reformę administracji terenowej dostosowanej już 
do nowych realiów dzielnicy rozwijającej się w ra-
mach postępującego procesu kolonizacji na prawie 
niemieckim. Ośrodkami nowych jednostek teryto-
rialnych – dystryktów (weichbildów) były przeważnie 
lokowane na prawie niemieckim miasta (Jurek 1993: 
92-94; Nowakowski 2009).

Podstawy chronologii XII–XIII w. dla Niżu 
Śląskiego

 Datowanie zespołów osadniczych z okresu XII-
XIII w. z perspektywy metod stosowanych przez 
archeologów podlega tym samym prawidłom i kry-
teriom, jakie stosowane są dla stanowisk ze star-
szych faz wczesnego średniowiecza oraz okresów 
pradziejowych. Podstawową różnicą jest to, że coraz 
więcej informacji na temat stanowisk z przełomu 
wczesnego i późnego średniowiecza uzyskujemy ze 
źródeł pisanych. Badania nad okresem XII-XIII w. 
mieszczą się zatem w przedziale czasowym, którym 
zajmuje się dział archeologii historycznej (por. Kaj-
zer 1996). Optymalną metodą podczas tego rodza-
ju studiów jest korzystanie z możliwie najszerszego 
wachlarza źródeł, w tym przede wszystkim pisanych 
i archeologicznych, w celu wzajemnej ich konfron-
tacji i weryfikacji.
 Zarówno źródła pisane, jak i archeologiczne 
w przypadku datowania obiektów i zespołów osad-
niczych mają „słabe” i „mocne” strony. Źródła pi-
sane stanowią zwykle zamknięty zespół, który tylko 
w wyjątkowych okolicznościach odnalezienia dotąd 
nieznanych materiałów ulec może powiększeniu. 
Zawarte w przekazach pisanych informacje, w tym 
na temat ośrodków władzy książęcej (np. grodów, 
miast, zamków i związanych z nimi okręgów), wy-
znaczają zwykle terminus ante quem. Do rzadkości 
należą bowiem wzmianki jednoznacznie wskazu-
jące czas ich budowy i organizacji. Mimo wszystko 
właśnie dzięki przekazom pisanym jesteśmy w sta-
nie w sposób mniej lub bardziej przybliżony iden-
tyfikować fundatorów konkretnych obiektów czy 
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inicjatorów akcji osadniczej. W przypadku studiów 
osadniczych bardzo dużą wartość mają źródła zwar-
te o charakterze wszelkiego rodzaju spisów dóbr 
kościelnych i świeckich (rejestry dochodów, land-
buchy, spisy parafii i dóbr klasztornych itd.) oraz do-
kumenty dotyczące podziału księstw wymieniające 
położone w ich obrębie ośrodki. Dysponując tego 
rodzaju źródłami z różnych okresów, poprzez ich 
porównanie śledzić możemy dynamikę procesów 
osadniczych, jak również podejmować próby rekon-
strukcji jednostek ówczesnego podziału administra-
cyjnego – kasztelanii, weichbildów (Nowakowski 
2008: 10-12, tam zestawienie najważniejszych źró-
deł pisanych dla ziemi głogowskiej).
 W przeciwieństwie do wyżej opisanych, źródła 
archeologiczne nie stanowią zamkniętego zespo-
łu i wraz z postępem prac terenowych uzyskujemy 
nowe dane na temat badanych stanowisk. Problem 
w tym, że na podstawie analiz pozyskanych ze-
społów zabytków ruchomych możliwe jest jedynie 
przybliżone określenie chronologii nawarstwień 
kulturowych i funkcjonujących w ich ramach obiek-
tów. Nawet znaleziska czułych, wydawałoby się, 
numizmatów pozwalają jedynie na orientacyjne da-
towanie materiałów. Wydaje się, że określenie chro-
nologii materiałów archeologicznych z XII-XIII w. 
(zwartych zespołów obejmujących ogół zabytków 
ruchomych) w chwili obecnej w dobrze rozpozna-
nych ośrodkach możliwe jest z dokładnością do pół-
wiecza, w wyjątkowych sytuacjach do ćwierci stule-
cia. Oczywiście w studiach porównawczych należy 
brać pod uwagę różnice regionalne wynikające np. 
z innych tradycji oraz pewnego rodzaju zapóźnie-
nie na obszarach położonych peryferyjnie, z dala od 
wiodących centrów osadniczych. Od kilkudziesięciu 
już lat niezwykle pomocna w określaniu chronolo-
gii bezwzględnej stanowisk jest dendrochronolo-
gia. Także ta metoda nie jest doskonała, ponieważ 
na jej podstawie określić możemy najczęściej to, 
kiedy dany obiekt został zbudowany (np. studnia, 
dom, gród, zamek itd.), a nie, jak długo funkcjono-
wał. Metoda dendrochronologiczna niesie ze sobą 
również pewne niebezpieczeństwa. Zafałszowanie 
chronologii budowli wykonanych z drewna wyni-
kać może np. z wtórnego użycia starego drewna do 
wzniesienia nowych konstrukcji. Uzyskane dzięki 
tej metodzie datowanie, zwłaszcza oparte na ana-
lizie niewielkiej serii próbek, nie może być zatem 

uznawane za kryterium ostateczne. Z interesującej 
nas północnej części Śląska ze stanowisk datowa-
nych na okres XII-XIII w. znane są wyniki analiz 
próbek drewna z Krosna Odrzańskiego (Dziedzic 
2005: 134-136), Tarnowa Jeziernego (Nowakowski 
2008: 146), Świebodzina (Kara, Krąpiec 2000: 320) 
i Starego Miasta w Głogowie1.
 Mimo stałego postępu w datowaniu stanowisk 
archeologicznych nadal podstawowym źródłem 
informacji na temat ich chronologii są pozyskiwa-
ne w trakcie badań zespoły zabytków ruchomych. 
Szczególne znaczenie powinny mieć zatem prace 
zmierzające do opracowania poszczególnych kate-
gorii źródeł archeologicznych, w tym przede wszyst-
kim ceramiki naczyniowej. Jako materiał masowy 
ceramika nadaje się do analiz statystycznych, na 
podstawie których możliwe jest w miarę precyzyjne 
datowanie zespołów. Niestety, na Śląsku studia nad 
ceramiką naczyniową z młodszych faz wczesnego 
i z późnego średniowiecza nie są zbyt zaawansowa-
ne. W zasadzie dobrze rozpoznane zostały jedynie 
materiały z Wrocławia (Kaźmierczyk 1970: 272-335; 
Rzeźnik 1998a; 1998b; Niegoda 1999; Paternoga, 
Rzeźnik 2004), stanowiące swego rodzaju matrycę, 
na podstawie której ustala się chronologię innych 
zespołów, niekiedy nawet ze stanowisk położonych 
w odległych zakątkach Śląska.
 Określenie przemian stylistyczno-formalnych 
średniowiecznej ceramiki z ważniejszych ośrodków 
północnej części Śląska, przede wszystkim z wie-
lofazowych grodzisk i miast lokacyjnych, umożli-
wiłoby, jak należy sądzić, wychwycenie zarówno 
lokalnych cech poszczególnych zespołów, jak i szer-
szych zjawisk pozwalających na bardziej precyzyj-
ne datowanie badanych stanowisk. Mimo że prace 
wykopaliskowe na tego rodzaju stanowiskach były 
prowadzone (por. wyżej), to w sposób rzetelny opu-
blikowano jedynie materiały ceramiczne z zamku 
w Krośnie Odrzańskim (Dziedzic 2005). Częściowo 
przydatne do analiz porównawczych są również ma-
teriały z grodziska w Bytomiu Odrzańskim, z jednej 

1  Na terenie Starego Miasta w Głogowie, założonego na wy-
sokim brzegu Odry, średniowieczne konstrukcje drewniane 
zachowały się w bardzo złym stanie, dlatego, jak dotąd, znane 
są wyniki analiz jedynie pojedynczych próbek drewna. Naj-
starsze datowanie uzyskała belka pozyskana z parceli w oko-
licy kościoła św. Mikołaja, która wykonano z drzewa ściętego 
w pierwszych dziesięcioleciach 2. połowy XIII w. (lata 60/70-
te). Za informację ustną na ten temat chciałbym serdecznie 
podziękować mgr Wacławowi Pogorzelskiemu z Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.
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strony z racji ich wstępnego opracowania, z drugiej 
zaś z faktu znacznego zniszczenia stanowiska, które-
go najmłodsze nawarstwienia z XIII w. uległy niemal 
całkowitej niwelacji (por. Moździoch 2002: 126-149). 
Niewielką wartość dla rozważań na temat przemian 
stylistyczno-formalnych ceramiki średniowiecznej 
z północnej części Śląska mają materiały prezento-
wane w starszych opracowaniach. W zasadzie jedy-
ną publikacją, w której więcej miejsca poświęcono 
tej kategorii źródeł, jest artykuł E. Dąbrowskiego, 
gdzie omówiono chronologię nawarstwień kultu-
rowych lewobrzeżnego Głogowa (Dąbrowski 1970). 
Tekst ten, co zrozumiałe ze względu na upływ cza-
su, nie odpowiada obecnym standardom publikacji 
materiałów ceramicznych. Mimo tego ma on pew-
ną wartość poznawczą, ponieważ po raz pierwszy 
omówione zostały w nim cechy charakterystyczne 
dla wyrobów garncarskich zarówno z młodszych 
faz wczesnego średniowiecza (XII-XIII w.), jak i tzw. 
ceramiki kolonizacyjnej (2. połowa XIII w.). Prócz 
tego interesujące materiały ceramiczne z XIII w. od-
kryto w Lubinie i Tarnowie Jeziernym, jednak dotąd 
nie były one szerzej publikowane.

Ośrodki o metryce wczesnopolskiej (X/XI–XIII w.) 
na przykładzie Krosna Odrzańskiego i Głogowa

 Chcąc zobrazować proces przemian kulturo-
wych zachodzących na Niżu Śląskim w okresie 
XII-XIII w., wypada rozpocząć od omówienia przy-
kładów ośrodków powstałych w nawiązaniu do 
starszych zespołów osadniczych, których głównymi 
elementami były wczesnopiastowskie grody. Stan 
badań nad początkami miast z dawnego księstwa 
głogowskiego, mimo stałego postępu, uznać należy 
za słaby. Dzięki stosunkowo bogatej bazie źródłowej 
nieco więcej powiedzieć możemy na temat zmian 
strukturalnych zachodzących na przełomie wcze-
snego i późnego średniowiecza w obrębie aglomera-
cji głogowskiej i krośnieńskiej.
 W XII w. Głogów w przekazach pisanych poja-
wia się po raz pierwszy w kronice Galla, który opi-
sał m.in. oblężenie grodu z 1109 r. (Gall, III, s. 135). 
Był to w tym czasie już rozwinięty ośrodek, które-
go głównym elementem był zbudowany na wyspie 
odrzańskiej gród datowany na podstawie wyników 
badań archeologicznych na schyłek X-XIII w. (Hen-
del 1993: 37-38; 1995: 167; Nowakowski 2008a: 
130-131, 330-335, tam dalsza literatura). W latach 

dwudziestych XI w. wzmiankowany był naczelnik 
grodu (praefectus urbis) Wojsław (Cosmas, 231), zaś 
w 1134 r. tamtejszy margrabia Henryk (SUb, I, nr 
8). Okręg grodowy i sam gród wzmiankowany był 
dwukrotnie w 1155 i 1157 r. (SUb, I, nr 28, 32), nato-
miast od 1202 r. odnajdujemy w źródłach wzmianki 
o głogowskich kasztelanach (Cetwiński 1982: 223). 
Po raz ostatni przed lokacją miasta stary okręg gro-
dowy (districtus Glogoviensis) wymieniony został 
w 1245 r. (SUb, II, nr 287).
 Na terenie grodziska poziomy osadnicze z okre-
su XII-XIII w. odsłonięto przede wszystkim w obrę-
bie wykopów I i VII (ryc. 1:3). W pierwszym z nich, 
w warstwach datowanych na XI-XII w. odkryto kilka 
budynków o konstrukcji zrębowej oraz wykładaną 
bierwionami ulicę. Budynki zlokalizowane były bli-
sko siebie i ustawione równolegle do ulicy. Wyżej, 
w ramach poziomu datowanego na XIII w. odsłonięto 
relikty drogi z drewnianych belek ułożonych na lega-
rach oraz budynek plecionkowy z paleniskiem w na-
rożu, interpretowany jako obiekt mieszkalny. Prócz 
tego odsłonięto tam kilka grobów szkieletowych 
związanych z cmentarzem funkcjonującym przy kole-
giacie (Kaczkowski 1984: 32-36; Hendel 1993: 35-36). 
Najbardziej spektakularnych odkryć dokonano w ob-
rębie wykopu VII ulokowanego wewnątrz gotyckiej 
kolegiaty, gdzie stwierdzono relikty dwóch wczesno-
średniowiecznych kamiennych kościołów (ryc. 1:4). 
Młodszy z nich, datowany ogólnie na XII w., miał 
prostokątną nawę, zamkniętą od wschodu półkolistą 
apsydą. W niewielkiej odległości od zachodniej ścia-
ny kościoła, w jego wnętrzu, odkryto przebiegający 
równolegle do niej fundament muru interpretowany 
jako pozostałości empory. Szczątki starszej świątyni 
zachowały się w postaci fragmentów czworobocz-
nej budowli zachodniej (wieży?) oraz fundamentów 
półkolistej apsydy (Czerner 2000: 355-358; Koza-
czewski 2006: 39-47). Niewiele można powiedzieć 
na temat datowania bezwzględnego poszczególnych 
faz budowlanych obu kościołów, których chronologię 
określono na podstawie cech technologiczno-styli-
stycznych kilkudziesięciu fragmentów naczyń po-
zyskanych z warstwy zalegającej bezpośrednio nad 
calcem, wewnątrz młodszej świątyni. Chronologię 
tych materiałów określono ogólnie na okres XI-XII 
w. (Hendel 1997: 183-189, ryc. 7-9).
 Od XI w. w Głogowie, na lewym brzegu Odry, 
rozwijać zaczęły się osady otwarte (ryc. 1:1). Pierw-
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sza i największa z nich położona była na wysoko-
ści przeprawy. W świetle przeprowadzonych na jej 
terenie badań stwierdzono, że osada ta obejmowała 
obszar rozciągający się nieco na zachód od później-
szego miasta lokacyjnego oraz częściowo pokrywała 
się z jego obszarem, sięgając kościołów św. Piotra 
oraz św. Stanisława. Wśród obiektów osadniczych 

odkrytych na jej terenie występowały relikty bu-
dynku mieszkalnego wzniesionego w konstrukcji 
zrębowej oraz kilka jam gospodarczych i odpad-
kowych. Zabytki ruchome pozyskane z tej osady 
to przede wszystkim fragmenty kości zwierzęcych 
oraz ułamki naczyń glinianych. Ostatnie z nich po-
chodzą wyłącznie z naczyń całkowicie obtaczanych, 

Ryc. 1.  Głogów. 1 – kompleks osadniczy z X-XIII w.: A – gród, B – osada z X/XI-XIII w. przy kościele św. Piotra, C – druga osada z X/XI-XIII 
w.; D – trzecia osada z X-XI w. (za: M. Kaczkowski 1984: 31, ryc. 9); 2 – Głogów w XIII w.: A – Ostrów Tumski z kolegiatą, B – miasto 
lokacyjne (za: M. Kaczkowski 1984: 43, ryc. 14); 3 – lokalizacja wykopów archeologicznych na Ostrowie Tumskim (za: Z. Hendel 
1997: 177, ryc. 2); 4 – plany reliktów kościołów romańskich odkrytych w obrębie kolegiaty: A – kościół z XI w., B – kościół z XII w. 
(za: T. Kozaczewski 2006: 44-45, ryc. 21, 22)
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o esowatym profilu, naczyń z cylindryczną szyj-
ką, a także pucharków (ryc. 2). Wyroby te zdobio-
ne były najczęściej motywem dookolnej linii rytej, 
której niekiedy towarzyszyły umieszczone na barku 
naczynia pojedyncze linie faliste lub nacięcia. Mate-
riały te datowano na okres od połowy XI do poło-
wy XIII w. Z kolei z zabytków wykonanych z żelaza 
wymienić można ostrogi, podkowy, noże, tłoczki, 
przęśliki, przecinaki, świdry, szczypce. Prócz tego 
odkryto kilka ozdób wykonanych z metali koloro-
wych. Co istotne, na obszarze tej osady stwierdzo-
no także ślady działalności hutniczej i kowalskiej, 
a także obróbki metali kolorowych. Pierwotnie opi-
sywana lewobrzeżna osada w Głogowie zajmowała 
mniejszy obszar, obejmujący zapewne niewielki ob-
szar w okolicy przeprawy, na co wskazują materiały 
odkryte w wykopie założonym na terenie później-
szego zamku, które datowano na nieco wcześniejszy 
okres od połowy X do połowy XI w. (Lasota 1972: 
75-80; Dąbrowski 1970: 45-46). Przy osadzie tej 
z czasem powstał kościół pod wezwaniem św. Pio-
tra. Świątynia wzmiankowana była po raz pierwszy 
dopiero w 1258 r. (SUb, III, nr 260). Jak wykazały 
badania archeologiczno-architektoniczne, obiekt 
ten powstał u schyłku XII lub na początku XIII w. 
jako budowla murowana, z prostokątnym, trójna-
wowym korpusem i częścią prezbiterialną zamknię-
tą trzema apsydami (Kozaczewski 1970: 13; 2006: 
108-110). Szczegółowa analiza ceramiki naczynio-
wej odkrytej we wczesnośredniowiecznej warstwie 
kulturowej w okolicy kościoła oraz w jego wkopach 
fundamentowych wykazała jednak, że obiekt ten 
powstać mógł nieco później. Pozyskane tam ma-
teriały reprezentowały wyłącznie „formy bardzo 
dojrzałe”. Pod względem formalnym duży udział 
w tym zespole miały garnki z cylindryczną szyjką 
oraz „formy doniczkowate” (puchary?). Naczynia 
o esowatym profilu zdobione były wyłącznie orna-
mentem fryzowym umieszczonym na barku. Były to 
wątki wykonane zwykle narzędziem jednozębnym 
(ukośne nacięcia, pojedyncza linia falista), rzadko 
spotykane były motywy wykonane grzebykiem. Na 
podstawie cech technologiczno-stylistycznych cera-
mikę tę, a tym samym warstwę kulturową i obiek-
ty, w których ona zalegała, datowano na okres od 4. 
ćwierci XII do 1. ćwierci XIII w. Funkcjonująca w 
tym miejscu część osady spaliła się i dopiero na jej 
miejscu zbudowano kościół św. Piotra. We wkopach 

fundamentowych pod tę budowlę nie stwierdzono 
młodszych materiałów zabytkowych, co pozwala są-
dzić, że wzniesiono ją wkrótce po likwidacji/znisz-
czeniu osady (Dąbrowski 1970: 40-41). Stratygrafia 
i chronologia nawarstwień kulturowych odkrytych 
przy kościele św. Piotra wskazuje zatem, że powstał 
on najwcześniej w 2. ćwierci XIII w.
 Druga osada związana z grodem głogowskim 
położona była na północny zachód od wyżej omó-
wionej; oddzielało ją od niej wilgotne obniżenie, 
mniej więcej na wysokości obecnego dworca ko-
lejowego (ryc. 1:1). W założonym na jej terenie 
wykopie stwierdzono kilkanaście obiektów nieru-
chomych, w tym paleniska i piece, częściowo za-
głębiony budynek mieszkalny oraz różnego rodzaju 
jamy, w tym zasobowe. Odkryte tam materiały ce-
ramiczne nawiązywały do tych z osady rozwijającej 
się przy przeprawie i tak jak tamte datowano je na 
okres od XI do połowy XIII w. W pozostałym ma-
teriale zabytkowym stwierdzono m.in. fragmenty 
naczyń i tygli do produkcji szkła oraz liczne szkla-
ne paciorki i pierścionki. Na produkcyjny charakter 
osady wskazują także odkryte żużle podymarkowe 
oraz grudki ołowiu i brązu. Przedmioty metalowe 
reprezentowały m.in.: okucia wiader, noże, podko-
wy, szydło, szczypce, wędzidło, szpila zdobiona zło-
tą inkrustacją, sprzączki, fragment wagi, kabłączki 
skroniowe, a także moneta Bolesława Krzywoustego 
(Lasota 1972: 80-83).
 O charakterze wczesnośredniowiecznego gło-
gowskiego zespołu osadniczego oraz jego funkcjach 
targowych pośrednio świadczyć mogą przekazy pi-
sane. W dokumencie z 1248 r. wystawionym przez 
książąt Bolesława II legnickiego i Henryka III wro-
cławskiego wymienione zostały cztery karczmy 
w Głogowie, z których dochód w wysokości 8 grzy-
wien książęta podarowali klasztorowi cystersów 
w Obrze (SUb, II, nr 353).
 Nie jest znany dokument lokacyjny dla Głogowa, 
stąd też w literaturze nie ma zgodności odnośnie 
czasu powstania miasta komunalnego. Pod budo-
wę miasta wybrano teren położony na południowy 
wschód od starszej osady lewobrzeżnej z kościo-
łem św. Piotra (ryc. 1:2). W starszych publikacjach, 
głównie tych powstałych w gronie historyków archi-
tektury, sugerowano bardzo wczesną lokację Głogo-
wa, której dokonał rzekomo przed 1230 r. Henryk 
Brodaty. W tym czasie miasto z czworobocznym 
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rynkiem i przylegającymi do niego kwartałami za-
budowy, podzielonymi siatką przecinających się 
pod kątem prostym ulic, z kościołem parafialnym 
św. Mikołaja, posługiwać miało się prawem polskim 
(Kozaczewski 2006: 18-21, tam starsza literatura). 
Jedną z przesłanek dla tak wczesnej lokacji miasta 
była chronologia najstarszych reliktów kościoła św. 
Mikołaja, który zbudować miano w latach 1230-

1240 (Kowalski 1970b: 49-62; Kozaczewski 2006: 
115-124). Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że 
obiekt ten, wpasowany w jeden z kwartałów miasta, 
powstał dopiero około połowy XIII w. (Eysymontt, 
Kutzner 1963).
 Za lokacją Głogowa w połowie XIII w. prze-
mawiają także wyniki dotychczasowych badań 
wykopaliskowych przeprowadzonych na Starym 

Ryc. 2.  Głogów. Wybór ceramiki naczyniowej z osady lewobrzeżnej przy kościele św. Piotra (rys. D. Nowakowski, za: C. Lasota 1972: 78, ryc. 3)
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Mieście. Wielce sugestywny obraz daje podsumo-
wanie wstępnego etapu prac zaprezentowane przez 
S. Moździocha. Z dokonanego tam zestawienia ce-
ramiki naczyniowej wynika, że tzw. wyroby trady-
cyjne znajdowane były wyłącznie w północno-za-
chodniej części miasta, a więc na obszarze, gdzie 
w okresie XI-XIII w. funkcjonowała osada przedlo-
kacyjna oraz na terenie grodu. Z kolei tzw. ceramika 
kolonizacyjna występowała we wszystkich częściach 
aglomeracji miejskiej, również na Ostrowie Tum-
skim (Moździoch 1996: 34-37, ryc. 2). Postęp prac 
archeologicznych realizowanych w okresie póź-
niejszym w Głogowie nie zmienił zasadniczo tego 
obrazu. Z nielicznych publikacji badań wynika, że 
niemal czyste zespoły ceramiki kolonizacyjnej, da-
towane najwcześniej na 2. połowę, a nawet na schy-
łek XIII w., odkrywano przede wszystkim w obrębie 
parcel przyrynkowych oraz ulokowanych wzdłuż 
głównych ulic miasta (por. Czapla 1997; 1999).
 W świetle przytoczonych powyżej danych wy-
daje się, że proces przekształceń strukturalnych 
związanych z lokacją miasta komunalnego nastą-
pić musiał niedługo przed 1253 r. W wystawionym 
w tym roku dokumencie mowa jest już o funkcjo-
nującym mieście, a dla jego lepszego rozwoju doko-
nano wówczas regulacji własności gruntowej (SUb, 
III, nr 103). Prawdopodobnie w tym czasie prawem 
miejskim objęto także obszar dawnej osady targo-
wej funkcjonującej na lewym brzegu rzeki, którą 
włączono w obręb miasta. Ślady jej rozplanowania, 
na co zwracano już uwagę, czytelne są w nieregu-
larnym układzie kwartałów miejskich położonych 
w pobliżu dawnej przeprawy (Moździoch 1996: 37). 
Na temat późniejszej lokacji Głogowa na podstawie 
szeregu danych źródłowych wypowiedział się już 
wiele lat temu M. Kutzner, według którego miasto 
lokacyjne posługujące się prawem niemieckim było 
dziełem księcia Konrada I głogowskiego (Kutzner 
1970: 148-155; także Młynarska-Kaletynowa 1980: 
357; Piekalski 1999: 121-123).
 Proces zmian strukturalnych wynikających z lo-
kacji miasta w nawiązaniu do starszego zespołu 
osadniczego z grodem analizować możemy także na 
przykładzie Krosna Odrzańskiego. Niestety, w tym 
wypadku dysponujemy znacznie skromniejszą bazą 
źródłową, jednak mimo tego już dawno podejmo-
wano próby analizy rozwoju przestrzennego tego 
ośrodka (Dąbrowski 1962; Muszyński 1970a; 1970b; 

1972). W tym wypadku piastowski gród założono 
na miejscu starszej, plemiennej warowni, na lewym 
brzegu Bobru uchodzącego do Odry. Położona na 
granicy warownia krośnieńska we wczesnym śre-
dniowieczu pełniła istotną funkcję jako strażnica 
przeprawy i wodnych szlaków komunikacyjnych. 
Potwierdzeniem tego są działania militarne prowa-
dzone pod Krosnem w pierwszych dziesięcioleciach 
XI i XII w. W związku z wczesną lokacją miasta 
w źródłach pisanych z 1. połowy XIII w. odnajduje-
my informacje świadczące o przeżywaniu się starych 
struktur osadniczych oraz o pojawianiu się elemen-
tów nowych, związanych z kolonizacją na prawie 
niemieckim. Od 1203 r. wymieniani byli w źródłach 
kasztelanowie Krosna (Cetwiński 1982: 223). Infor-
macje odnoszące się jeszcze do tamtejszego starego 
okręgu kasztelańskiego odnajdujemy w dokumen-
tach z 1227 i 1245 r. (SUb, I, nr 281, II, nr 287). 
W świetle przekazów pisanych lokacja miasta na-
stąpić musiała nieco wcześniej, za czym przemawiać 
ma wzmiankowanie w 1226 r. dwóch plebanów, 
z których jeden identyfikowany jest z proboszczem 
miejskiej fary (SUb, I, nr 258; Muszyński 1972: 55). 
O jeszcze wcześniejszej lokacji miasta świadczyć mia-
ło to, że w dokumencie lokacyjnym z 1233 r. wysta-
wionym dla Nowogrodźca nad Kwisą jako miasta, 
na których miano się wzorować, wymienione zostały 
Krosno i Lwówek Śląski (SUb, II, nr 49). Jak uważają 
niektórzy badacze, wymienienie na pierwszym miej-
scu Krosna może pośrednio dowodzić tego, że zosta-
ło ono założone wcześniej niż Lwówek, a więc przed 
1217 r. (Kuhn 1984: 15). Mieszczanie krośnieńscy 
(cives) wymienieni zostali w 1232 r., zaś w 1247 w. 
wzmiankowane było miasto (SUb, II, nr 19, 318).
 Głównym elementem wczesnośredniowieczne-
go zespołu osadniczego był gród piastowski, któ-
rego początki sięgały prawdopodobnie przełomu 
X i XI w. Również w tym wypadku, ze względu 
na znaczne zniszczenie najmłodszych poziomów 
osadniczych, trudno jednoznacznie określić, kiedy 
obiekt ten przestał funkcjonować. Przyjmuje się, że 
miało to miejsce u schyłku XII w. lub zaraz na po-
czątku kolejnego stulecia, zaś najmłodsze materiały 
ceramiczne z grodu nawiązywały do najstarszych 
odkrytych na terenie zamku (Dąbrowski 1962: 30; 
Muszyński 1970a: 264; 1970b: 175, 188-189, 199, 
ryc. 2; 1972: 51). Problem w tym, że zabytki rucho-
me z prowadzonych w okresie od lat pięćdziesiątych 
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do siedemdziesiątych XX w. badań architektonicz-
no-archeologicznych z zamku nigdy nie zostały 
opublikowane i w najlepszym wypadku znane były 
tylko niektórym badaczom Krosna z autopsji.
 Próby rekonstrukcji przedlokacyjnego zespołu 
osadniczego rozwijającego się w sąsiedztwie gro-
du, ze względu na słaby stan rozpoznania, mają za-
tem w znacznym stopniu charakter hipotetyczny 
(ryc. 3:1). Przyjmuje się, że także tu wokół piastow-
skiej warowni rozwinęło się kilka osad otwartych, 
położonych po obu stronach rzek (ryc. 3). Pierwsza 
z nich położona była na prawym brzegu Bobru i praw-
dopodobnie w jej sąsiedztwie znajdowała się droga 
w kierunku przeprawy przez Odrę. Obejmowała ona 
obszar późniejszej osady rybackiej, tzw. chyży. Prze-

prowadzone na jej terenie prace wykopaliskowe wy-
kazały, że tamtejsze osadnictwo rozwijało się od XI w. 
(Dąbrowski 1962: 29-33; Muszyński 1970a: 260-261; 
1970b: 189-194). Kolejna osada funkcjonowała na 
prawym, północnym brzegu Odry, a więc po drugiej 
stronie przeprawy, przy wzmiankowanym w 1226 r. 
kościele św. Andrzeja. Niestety, nic na temat chrono-
logii kościoła św. Andrzeja nie da się powiedzieć na 
podstawie jego architektury, bowiem w XIX w. obiekt 
ten, być może drewniany, został całkowicie rozebra-
ny, a na jego miejscu wzniesiono obecną, neogotycką 
budowlę. Badania wykopaliskowe przeprowadzone 
w jego sąsiedztwie trudno uznać za do końca miaro-
dajne, ponieważ ograniczone były do kilku niewiel-
kich sondaży. Nie udało się wówczas potwierdzić aż 

Ryc. 3.  Krosno Odrzańskie. 1 – zespół osadniczy na przełomie X-XI w.: A – gród; B – osada tzw. podgrodzie; C – domniemana osada na terenie 
miasta; D – osada w sąsiedztwie kościoła św. Andrzeja (za: J. Muszyński 1970: 177b, ryc. 5); 2 – miasto lokacyjne w XIII w.:  A – teren 
dawnego podgrodzia z klasztorem franciszkanów; B – miasto z zamkiem i kościołem NMP; C – osada z kościołem św. Andrzeja (za: J. 
Muszyński 1970b: 184, ryc. 8); 3 – widok miasta i zamku wg ryciny D. Petzolda z początku XVIII w (za: J. Muszyński 1970a: 263)
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tak starej metryki rozwijającego się w sąsiedztwie 
kościoła osadnictwa, bowiem pozyskano w trakcie 
nich jedynie materiały datowane na XIV–XV w. Wo-
bec braku szerszych badań na terenie samego miasta 
jedynie w sferze domysłów pozostawać musi ewentu-
alne funkcjonowanie w tym miejscu przedlokacyjnej 
osady targowej (Muszyński 1970a: 262; 1970b: 191, 
193). Przeciw tej hipotezie przemawiają przeprowa-
dzone tam nadzory archeologiczne, głównie w obrę-
bie wąskoprzestrzennych wykopów pod kanalizację, 
w trakcie których nie zarejestrowano żadnych mate-
riałów wczesnośredniowiecznych. Zaznaczyć jednak 
należy, że w żadnym z wykopów nie osiągnięto calca 
(Dziedzic 2005: 135; Magda-Nawrocka 2006).
 Miasto lokacyjne założono na cyplu wcinającym 
się w kolano Odry, zaś od zachodu ograniczonym 
korytem Bobru (ryc. 3:2, 3). Tak jak w innych ośrod-
kach, jego głównym elementem był prostokątny plac 
targowy (rynek), przy którego wschodnim boku sta-
nął kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny. 
Wyraźną dominantą tego dość niewielkiego zespołu 
urbanistycznego był jednak zamek książęcy zbu-
dowany w jego północno-wschodnim narożniku. 
Średniowieczny układ Krosna, znacznie zniszczo-
nego w trakcie działań wojennych, odtwarzany jest 
najczęściej na podstawie stosunkowo bogatej karto-
grafii oraz wyrywkowych danych archeologicznych. 
Na ich podstawie przyjmuje się, że miasto powstało 
w dwóch etapach. W pierwszym wytyczono rynek 
z otaczającymi go kwartałami zabudowy, przy czym 
w południowej części ówczesna zabudowa kończyła 
się prawdopodobnie na wysokości dawnego Ryn-
ku Solnego. Z etapem drugim łączy się poszerzenie 
miasta w kierunku południowym, dzięki czemu 
otrzymało ono kształt wydłużonego owalu opasane-
go linią murów miejskich (Muszyński 1970b: 194-
195; Eysymontt 2009: 352-353).
 Bardzo interesujących danych na temat począt-
ków miasta dostarczyły przeprowadzone stosun-
kowo niedawno badania wykopaliskowe na terenie 
tamtejszego zamku. W wykopie założonym w połu-
dniowej części dziedzińca odsłonięto pełen przekrój 
nawarstwień kulturowych. Z najstarszym poziomem 
użytkowym wiązano kilkupoziomową konstruk-
cję drewnianą, z której pobrano kilkanaście próbek 
drewna do analizy dendrochronologicznej. Wykazała 
ona, że materiał użyty do budowy pochodził z drzew 
ściętych na przełomie XII i XIII w., przy czym naj-

bardziej prawdopodobne jest, że zbudowano ją po 
1211 r. Z drugą wydzieloną fazą, datowaną na bardzo 
długi czas od połowy XIII do połowy XIV w., wiąże 
się relikty budynku drewnianego o konstrukcji słu-
powej, który wzniesiono z drzew ściętych po 1253 r. 
i w 1271 r. Stratygraficznie z obiektem tym związana 
była warstwa ścinków drewna o znacznej miąższości 
(Dziedzic 2005: 134-136). Niestety, z obu najstarszych 
wydzielonych poziomów osadniczych pozyskano 
stosunkowo niewielką liczbę ułamków ceramiki na-
czyniowej (faza I – 189 fragmentów naczyń, faza II – 
380 fragmentów naczyń). W fazie pierwszej zdecydo-
wanie przeważała ceramika tradycyjna, której udział 
wynosił nieco ponad 77%. Naczynia wykonane z gli-
ny schudzonej średnio- i drobnoziarnistym piaskiem, 
rzadziej drobnym tłuczniem pod względem formal-
nym reprezentowały wyłącznie garnki, zaopatrzone 
zwykle w wylewy o rozbudowanym profilu. Jedynym 
wątkiem zdobniczym występującym na naczyniach 
tradycyjnych z tej fazy był dookolny spiralny żło-
bek (ryc. 4:a-l). Drugą wyróżnioną grupę stanowiły 
ułamki naczyń stalowoszarych. Zaznaczyć należy, 
że był to materiał znacznie rozdrobniony, w którego 
obrębie wyróżniono fragmenty bezuchych garnków, 
w tym zaopatrzone w wylewy, które najczęściej spo-
tykane są u naczyń kulistodennych (ryc. 4:m-u). Nie-
mal odwrotne proporcje udziału poszczególnych grup 
ceramiki stwierdzono w nawarstwieniach łączonych 
z drugą fazą osadniczą. W niej zdecydowanie prze-
ważała ceramika stalowoszara, stanowiąc 77% ogółu, 
przy udziale ceramiki tradycyjnej nieprzekraczającym 
18%. Pozostałe kilka procent przypadało na ułamki 
naczyń kremowych, wykonanych z gliny schudzonej 
domieszką węglanu wapnia. O ile w starszej fazie w 
obrębie ceramiki stalowoszarej przeważały wylewy sła-
bo profilowane, zwykle lekko pogrubione i wychylone 
na zewnątrz, tak w fazie II dominowały wylewy z oka-
pem, dość krępe, z wrębem na pokrywkę lub bez niego 
(Dziedzic 2005: 136-140).
 Z przytoczonych danych archeologicznych wy-
nika, że miasto lokacyjne w Krośnie Odrzańskim 
powstało na dotąd niezasiedlonym terenie, na za-
chód od osady rybackiej. W świetle datowania den-
drochronologicznego próbek drewna z najstarszych 
konstrukcji drewnianych odkrytych na tamtejszym 
zamku do organizacji miasta przystąpiono jeszcze 
wcześniej, niż dotychczas sądzono, a więc około 
przełomu 1. i 2. dziesięciolecia XIII w.

108



Ryc. 4.  Krosno Odrzańskie. Wybór ceramiki naczyniowej z najstarszych nawarstwień zamku (za: P. Dziedzic 2005: 152-155, tabl. I-IV)



Dominik Nowakowski

Grody z XII/XIII-XIII w. na przykładzie starego 
Lubina i Nowogrodu Bobrzańskiego

 W literaturze wielokrotnie zwracano uwagę, że 
znane ze źródeł pisanych kasztelanie tylko w pew-
nym stopniu pokrywały się z siecią grodów państwo-
wych założonych w okresie X-XI w. Archeologicznie 
potwierdzono również, że szereg grodów kasztelań-
skich ma znacznie młodszą metrykę (m.in. Kurna-
towska 1991: 90; 1993: 23-27, ryc. 1). Za młodszą 
genezą organizacji kasztelańskiej optował także 
S. Gawlas, według którego wprowadzenie jej na zie-
miach polskich nastąpiło na przełomie XII i XIII w. 
i wiązało się z reorganizacją zarządu terytorialnego, 
dla którego wzorcem był funkcjonujący na terenie 
Rzeszy Niemieckiej system burgwardów. Również 
etap funkcjonowania ustroju prawa książęcego, zda-
niem S. Gawlasa, ograniczać miał się do 1. połowy 
XIII w. (Gawlas 1996: 65-82). Słabą stroną koncep-
cji S. Gawlasa jest brak próby interpretacji starszego 
systemu organizacji państwa, a jednocześnie krytyka 
metody retrogresywnej stosowanej przez K. Modze-
lewskiego, który stale podkreślał, że model państwa 
funkcjonującego w ramach ustroju prawa książęcego 
opracowany został na podstawie dokumentów immu-
nitetowych z XII i głównie XIII w., świadczących już 
o jego rozpadzie (Modzelewski 1975: 92-135). Mając 
to na uwadze, część badaczy przyjmuje, że system 
organizacji kasztelańskiej funkcjonującej w ramach 
prawa książęcego powstał przed XII w. (por. Moź-
dzioch 2002: 189-192; Poleski 2004: 178-179). Wie-
le przemawia jednak za tym, że około przełomu XII 
i XIII w. organizacja ta uległa przebudowie, o czym 
świadczyć może choćby wspomniane pojawienie się 
nowych grodzisk kasztelańskich.
 W północnej części Śląska przykładami grodów 
kasztelańskich o młodszej chronologii niż warownie 
z okresu wczesnopiastowskiego (Głogów, Krosno 
Odrzańskie, Bytom Odrzański) są zapewne obiek-
ty z Żagania, Nowogrodu Bobrzańskiego i Lubina. 
Na temat chronologii dwóch pierwszych ośrodków 
wnioskować można niemal wyłącznie na podsta-
wie źródeł pisanych. Zachowane w Nowogrodzie 
Bobrzańskim grodzisko nie było, jak dotąd, badane 
wykopaliskowo. Lokalizacja grodu w Żaganiu nawet 
nie jest znana, zaś obiekt dotychczas interpretowany 
jako gród kasztelański jest zapewne znacznie młod-
szy (por. Nowakowski 2008a: 368-371, 413-417). 
Kasztelanowie Żagania i Nowogrodu wymienieni 

zostali po raz pierwszy w 1202 r. (Cetwiński 1982: 
224). Bardzo prawdopodobne jest, że oba założe-
nia powstały w 2. połowie XII w. Świadczyć o tym 
może pominięcie Żagania i Nowogrodu w bulli 
papieskiej dla biskupstwa wrocławskiego z 1155 r., 
w której wymieniono grody wyznaczające zasięg 
diecezji. W drugiej, młodszej o niespełna 100 lat 
bulli z 1245 r., oba obiekty były już wzmiankowane 
(SUb, I, nr 28; II, nr 287; Młynarska-Kaletynowa 
1980: 350). Kolejną z przesłanek przemawiających 
za taką chronologią zespołu osadniczego z Żagania 
jest kościół romański, funkcjonujący na terenie Sta-
rego Żagania. Obiekt ten, związany rzekomo z jedną 
z osad funkcjonujących w okolicy grodu, na podsta-
wie cech stylowych oraz jego wezwania (św. Wincen-
tego) datowano na 2. połowę XII w. (Świechowski 
2000: 228). Być może grody w Żaganiu i Nowogro-
dzie powstały w wyniku reakcji książąt śląskich na 
działalność kolonizacyjną prowadzoną przez Wetty-
nów na zachód od Bobru. Obiekty te byłyby więc 
swego rodzaju zabezpieczeniem zachodniej rubieży 
dzielnicy, a jednocześnie centrami, w oparciu o któ-
re zagospodarowywano leśne pogranicze śląsko-łu-
życkie (por. Nowakowski 2008a: 189-191).
 Nieco więcej na podstawie źródeł archeolo-
gicznych wiemy na temat wczesnośredniowiecz-
nego zespołu osadniczego z Lubina. Tamtejszy 
kasztelan wymieniony został po raz pierwszy 
w 1224 r., natomiast w 1259 r. wzmiankowany był 
burgrabia (Cetwiński 1982: 224). Wiadomo, że 
w 1245 r. w Lubinie stacjonował książę Bolesław  
II Rogatka, który wystawił tu dokument, zaś 
w 1267 r. z funkcjonującej tu wsi dziesięcinę pobie-
rał klasztor trzebnicki (SUb, II, nr 296; IV, nr 14). 
Jeszcze z przedlokacyjnym ośrodkiem wiąże się tak-
że dokument z 1273 r., w którym wzmiankowany 
był tamtejszy proboszcz (SUb, IV, nr 201). Z relikta-
mi wczesnośredniowiecznego grodu kasztelańskie-
go identyfikowano zwykle wyniesienie położone na 
terenie Starego Lubina (ryc. 5:2), na szczycie którego 
w XVIII w. zbudowano kościół (Nowakowski 2008a: 
139-140, 191-192, 358, tam dalsza literatura).
 Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone 
w 1992 r. i 1993 r. we wsi Stary Lubin realizowano 
w ramach wykopów pod kanalizację usytuowanych 
wzdłuż głównej drogi przez wieś. W literaturze infor-
macja na temat wyników badań pojawiła się jedynie 
w popularnonaukowej monografii miasta. Zarówno 

110



Ryc. 5.  Lubin. 1 – Plan wykopu II/1992 na terenie wsi Stary Lubin z naniesionymi obiektami w tym reliktami fosy w sąsiedztwie wzgórza 
kościelnego (rys. D. Nowakowski wg M. Mularczyk 1993); 2 – wieś Stary Lubin i miasto Lubin wg ryciny L. W. Reglera z lat 1764/70 
(Staatsbibliothek Berlin, sygn. N 15140); 3 – plan miasta lokacyjnego (za: M. Przyłęcki 1965)
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w niej, jak i w niepublikowanym sprawozdaniu, od-
kryte tam ślady osadnictwa łączono z wielofazową 
osadą podgrodową, funkcjonującą XI-XIII w. W jej 
obrębie odsłonięto kilkadziesiąt obiektów, w tym 
związanych z hutnictwem żelaza, piec garncarski 
oraz ślady po zagłębionych budynkach mieszkal-
nych i gospodarczych (Mularczyk 1993; Lodowski, 
Prus 1996: 38-39). Jednym z ważniejszych odkryć 
dokonanych w obrębie wykopu II były ślady fosy, 
na które natrafiono u podnóża wzgórza kościelnego 
(ryc. 5:1). Ponowny wgląd w materiały zabytkowe 
odkryte na terenie Starego Lubina pozwala na nie-

co inną ich interpretację. Przede wszystkim nie do 
utrzymania jest dotychczasowa chronologia osady. 
Najstarsze materiały wczesnośredniowieczne od-
kryte na jej obszarze reprezentują wyłącznie późne 
formy ceramiki tradycyjnej o rozbudowanej profi-
lacji wylewów i wątkach zdobniczych ograniczają-
cych się do dookolnych spiralnych żłobków, którym 
niekiedy towarzyszą ornamenty fryzowe wykonane 
narzędziem jednozębnym (ryc. 6:a-d; 7: a-d, h, n-p). 
Materiały te zawsze współwystępowały w obiektach 
z późnośredniowieczną ceramiką stalowoszarą, re-
prezentującą wczesne odmiany garnków, w tym 

Ryc. 6.  Lubin – Stary Lubin. Wybór ceramiki naczyniowej z wykopu I/92, obiekt 9 (rys. D. Nowakowski)
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Ryc. 7.  Lubin – Stary Lubin. Wybór ceramiki naczyniowej z wykopu III/92, obiekt 1:a-l, wykopu I/92, obiekt 5:m-p (rys. D. Nowakowski)
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dość smukłych, zaopatrzonych w wylewy z okapem, 
niekiedy krępe lub tak zwane kolbowate (ryc. 6:e-
-k; 7:e-g, i-m). Ogólnie zespół ten datować można 
zatem najwcześniej na połowę XIII w. Pozostałe ma-
teriały ceramiczne odkryte na terenie osady repre-
zentowały już wyroby późnośredniowieczne (XIV-
-XV w.) i wczesnonowożytne (XVI-XVII w.).
 Nawet jeżeli gród w Lubinie powstał nieco 
wcześniej niż związana z nim osada, na co wskazu-
ją także źródła pisane, to bardzo prawdopodobne 
jest, że wzniesiono go z inicjatywy Henryka Bro-
datego. O randze tego przedlokacyjnego ośrodka, 
w tym o funkcjonowaniu w jego sąsiedztwie osady 
targowej, świadczyć może to, że wieś Stary Lubin 
w dokumentach średniowiecznych i na nowożytnej 
kartografii określana była jako Stare Miasto. Po raz 
pierwszy określenia tego użyto w dokumencie z 1319 
r., kiedy to książę Jan ścinawski przekazał miesz-
czanom Lubina alte Stadt id est antiquum Lobyn, 
wraz z wszystkimi przywilejami książęcymi, w tym 
prawem patronatu nad tamtejszym kościołem (SR, 
nr 3910). Lubin, jako osada targowa funkcjonująca 
przy grodzie kasztelańskim, uzupełniałby zatem li-
stę tego rodzaju ośrodków na Śląsku, a jednocześnie 
wypełniał lukę między kasztelanią w Legnicy i Gło-
gowie (por. Młynarska-Kaletynowa 1980: 353). Po-
wstałe w sąsiedztwie dawnego targu, wsi i kasztelanii 
miasto lokacyjne (ryc. 5:2, 3) przejęło nazwę i funkcję 
starego ośrodka. W końcu XIII w. wzmiankowany 
był landwójt lubiński i samo miasto, natomiast na po-
czątku kolejnego stulecia wspomniany był burmistrz 
i tamtejszy zamek (Nowakowski 2008a: 358-360).

Kasztelania z 2. połowy XIII w. na przykładzie 
Tarnowa Jeziernego

 W 2. połowie XIII w. w dokumentach śląskich 
pojawiły się liczne informacje o dotychczas nie-
znannych kasztelaniach (Cetwiński 1989). Z po-
dobnym zjawiskiem mieliśmy także do czynienia 
w Wielkopolsce (Gąsiorowski 1967). Przykładem 
jednego z takich obiektów z północnej części Śląska 
jest Tarnów Jezierny, położony nieco ponad 20 km 
na północ od Głogowa. Tuż nad brzegiem tamtej-
szego jeziora zachowała się warownia średniowiecz-
na, której główny człon tworzy stożkowaty nasyp 
o średnicy 45 m i wysokości 6 m. Nasyp otacza fosa, 
na zewnątrz której od strony wschodniej i południo-
wej czytelny jest wał zewnętrzny o szerokości 10 m. 

Od strony północnej przylega do niego drugi człon, 
który ma również formę kopca o wysokości do 2 m 
i czworoboczny zarys majdanu o wymiarach około 
40 × 28 m. Kolejnym elementem założenia jest wy-
płaszczenie, które oddziela oba nasypy od tafli jezio-
ra. Granicę zespołu od strony północnej wyznacza 
fosa zewnętrzna o szerokości 20 m (ryc. 8:1).
 Obiekt ten identyfikować można ze znaną ze 
źródeł pisanych kasztelanią. W latach 1295-1296 na 
dwóch dokumentach księcia Henryka III głogow-
skiego wzmiankowany był kasztelan tarnowski Przy-
bko (SUb, VI, nr 197, 244; M. Cetwiński 1982: 224). 
Niewiele wiadomo o losach kasztelanii w pierwszych 
dziesięcioleciach XIV w., ponieważ nigdy więcej tam-
tejszy kasztelan ani warownia w randze kasztelanii 
nie były wymienione. Wiadomo jedynie, że w 1302 r. 
książę głogowski wystawił w Tarnowie dokument, 
czyniąc nadanie na rzecz klasztoru w Lubiniu (SR, 
nr 2732). Po śmierci księcia Przemka głogowskiego 
zamek i kasztelania tarnowska wchodziły w skład 
oprawy wdowiej księżnej Konstancji, która w 1331 r. 
obiecała rajcom głogowskim, że bez ich zgody nie 
będą wybierani kasztelanowie/starostowie zamków 
(castra) w Głogowie i Tarnowie (Lehns., I, s. 133).
 Mimo że zamek w Tarnowie Jeziernym rozpo-
znany został w trakcie kilku sezonów wykopalisko-
wych, to wyniki prac, jak dotąd, opublikowane zo-
stały jedynie częściowo (Boguszewicz, Nowakowski, 
Pozorski 2001; Nowakowski 2008: 401-411). W ob-
rębie wszystkich wykopów założonych na trzech 
członach warowni odsłonięto materiały z 2. połowy 
XIII w. Najciekawsze odkryto w wykopie II, założo-
nym na południowym stoku głównego członu wa-
rowni. U podnóża kopca stwierdzono konstrukcję 
drewnianą z częściowo okorowanych i ociosanych 
belek dębowych o układzie równoległym do prze-
biegu fosy (ryc. 8:2). Jedna z belek miała wycięte 
prostokątne gniazda, co sugerować może, że zo-
stała wtórnie użyta i pochodziła z rozbiórki innej 
konstrukcji. Belki miały za zadanie wzmacniać dol-
ną część usypanego z piasku i gliny kopca. Wyniki 
badań dendrochronologicznych wykazały, że do 
wzniesienia konstrukcji użyto materiału z drzew 
ściętych w 1266, 1280, po 1291 i po 1294 r. Belki 
zalegały w kontekście przepiaszczonej, brązowosza-
rej mierzwy, z której pozyskano bogaty zespół cera-
miki naczyniowej. Kolejne daty uzyskane z próbek 
zalegających w młodszych nawarstwieniach (bliżej 
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Ryc. 8.  Tarnów Jezierny. 1 – plan zamku z naniesionymi wykopami z lat 1999-2000 i 2005-2006 (za: D. Nowakowski 2008a: 402, ryc. 100); 
2 – plan wykopu II/2000 na poziomie konstrukcji drewnianych odkrytych u podnóża głównego członu warowni (rys. D. Nowakowski)
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krawędzi fosy) sugerują, że zamek tarnowski na po-
czątku XIV w. był modernizowany. Świadczą o tym 
elementy konstrukcyjne wzmacniające krawędź 
fosy (trzy pionowo wbite słupy), wykonane z drzew 
ściętych w 1301 r. (Krąpiec 2006). Również w ich 
otoczeniu zalegał materiał zabytkowy, w tym ułamki 
ceramiki, żelazne sprzączki i bełty kuszy, fragmen-
ty brązowych kociołków, kościane okładziny noży. 
Zabytki z 2. połowy XIII w. odkryto także w wyko-
pie I, w warstwach zalegających bezpośrednio pod 
sztucznym nasypem drugiego członu warowni. 
Prócz ceramiki naczyniowej znaleziono w ich kon-
tekście także fragment noża, podkowy oraz ostrogę, 
którą na podstawie cech formalnych zaliczyć należy 
do typu II, odmiany 5, datowanej na okres od końca 
XII do przełomu XIII i XIV w. (Hilczerówna 1956: 
42-43, 57; Wachowski 1984: 53). Analogicznie dato-
wane materiały odkryto także w najstarszych pozio-
mach zarejestrowanych w wykopie III, skąd pozy-
skano wyłącznie fragmenty ceramiki.
 Cechą charakterystyczną zespołów ceramiki 
naczyniowej z Tarnowa Jeziernego datowanych na 
2. połowę XIII w. jest współwystępowanie materia-
łów tradycyjnych i wczesnych form ceramiki ko-
lonizacyjnej. Pierwsze z nich (ryc. 9:b-d; 10:a-j) to 
ułamki naczyń wypalonych w atmosferze obojętnej 
o barwach powierzchni oscylujących od ceglasto-
szarej do ciemnobrunatnej. Wszystkie fragmenty 
pochodzą od naczyń cienkościennych, całkowicie 
obtaczanych, wykonanych z gliny schudzonej do-
mieszką w postaci średnioziarnistego piasku, rza-
dziej drobnego tłucznia, tłucznia i piasku oraz tłucz-
nia i pyłu. Wylewy naczyń reprezentują przeważnie 
warianty o złożonej profilacji krawędzi, niewielki 
udział mają także ułamki o wylewach słabo rozbu-
dowanych. Pod względem zdobnictwa omawiany 
zespół reprezentują rozbudowane w stosunkowo 
niewielkim stopniu motywy wykonane niemal wy-
łącznie narzędziami jednozębnymi. Powszechnie 
występuje motyw dookolnego spiralnego żłobka, 
któremu niekiedy towarzyszą motywy fryzowe 
w postaci pojedynczej linii falistej lub ukośnych na-
cięć. Jak się wydaje, ceramika tradycyjna w Tarnowie 
Jeziernym mogła być jeszcze w użyciu w 1. połowie 
XIV w., na co wskazują materiały wiązane z drugą 
fazą funkcjonowania tamtejszej warowni.
 Materiał kolonizacyjny z najstarszych nawar-
stwień warowni tarnowskiej reprezentowały niemal 

wyłącznie ułamki naczyń stalowoszarych (ryc. 9:a, 
e-m; ryc. 10:k-u). Najstarsze zaliczone do tej grupy 
naczynia z Tarnowa Jeziernego charakteryzują się 
stosunkowo niskimi i rozbudowanymi wylewami 
z okapem i wrębem na pokrywkę. Prócz tego spo-
tykane są tzw. wylewy kolbowate. Pod względem 
formalnym zaliczone do tej grupy wyroby repre-
zentowały niemal wyłącznie bezuche garnki, po-
jedyncze dzbany oraz większy fragment konewki 
z charakterystycznym rurkowatym wylewem (ryc. 
9:a). W Tarnowie Jeziernym ceramika stalowoszara 
najliczniej reprezentowana była w nawarstwieniach 
kulturowych z XIV w. W najmłodszej fazie użytko-
wej zamku z XIV/XV w. również dominowała, przy 
coraz większym udziale ceramiki kremowej.
 Zamek w Tarnowie Jeziernym odgrywał kluczo-
wą rolę w kształtowaniu późnośredniowiecznej sieci 
osadniczej w rejonie jezior sławskich. Po ugrunto-
waniu się osadnictwa funkcję ośrodka administra-
cyjnego przejęło miasteczko Sława, poświadczone w 
1312 r. jako centrum dystryktu (Lehns 1881: 121). 
Kilka lat później wzmiankowany był tamtejszy wójt 
i burmistrz. Przeniesienie siedziby książęcej admi-
nistracji terenowej z Tarnowa do odległej o około 
6 km Sławy wiązać należy zapewne z lepszą loka-
lizacją tego ośrodka w stosunku do lokalnych szla-
ków komunikacyjnych (Nowakowski 2008a: 210). 
Pod względem pełnionej funkcji obiekt z Tarnowa 
Jeziernego jest zatem przykładem tzw. zamków ko-
lonizacyjnych, zaś formalnie reprezentuje model 
warowni typu motte, którego głównym członem był 
okazały nasyp otoczony fosą z bliżej nieokreśloną 
budowlą na majdanie.

Zakończenie
 Omówione powyżej przykłady ośrodków władzy 
książęcej z północnej części Śląska pokazują, jaki 
wpływ na ich przekształcenia strukturalne miały 
zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w okresie 
XII-XIII w. W celu możliwie pełnego zobrazowania 
owych przemian przedstawiono je na przykładzie 
kilku zespołów osadniczych rozwijających się od mo-
mentu włączenia Śląska do granic państwa polskie-
go w końcu X w. (Głogowa, Krosna Odrzańskiego), 
a następnie obiektów, które powstały w okresie XII-
-1. połowy XIII w. w ramach samodzielnego księstwa 
śląskiego (Żagania, Nowogrodu Bobrzańskiego, Lu-
bina). Jako ostatni omówiony został przykład kaszte-
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Ryc. 9.  Tarnów Jezierny. Wybór ceramiki naczyniowej z najstarszych nawarstwień wykopu II/2000, j.s. 18 i 8 (rys. D. Nowakowski)
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lanii z 2. połowy XIII w. (Tarnów Jezierny) powstałej 
już z inicjatywy lokalnego władcy, księcia Henryka 
III głogowskiego. Dzieje większości z omówionych 
ośrodków pokazują, że proces przemian kulturo-
wych, w wyniku których powstały miasta komunal-
ne, miał długotrwały charakter. Od schyłku XI po 
1. połowę XIII w. rozwijały się policentryczne zespoły 
osadnicze, w obrębie których coraz większą rolę za-
częły odgrywać osady targowe. Przy nich niekiedy 
powstawały kościoły parafialne (Głogów, Żagań). 
Mniej więcej w tym samym czasie, co dostrzec moż-
na w źródłach pisanych i archeologicznych, nastąpić 
musiała reorganizacja zarządu terytorialnego. W do-
kumentach z końca XII i początku XIII w. odnajdu-
jemy pierwsze wzmianki o kasztelanach i innych, 
dotąd niespotykanych urzędnikach książęcych. Na 
podstawie wyników badań archeologicznych usta-
lono, że w 2. połowie XII w. w południowej części 
Śląska powstało kilka nowych grodów niemających 
rangi kasztelanii (Boguszewicz 2010: 65-69). Praw-
dopodobne jest, że podobne obiekty funkcjonowały 
także na Niżu Śląskim, jednak hipoteza ta wymaga 
weryfikacji terenowej. Na XII w. datowane są relikty 
do niedawna nieznanego grodziska położonego koło 
Świebodzina (Kara, Krąpiec 2000: 320; Przechrzta 
2002: 30), jednak wówczas okolice te znajdowały się 
w strefie wpływów Piastów wielkopolskich. Starsze 
warownie około przełomu XII/XIII i w 1. połowie 
XIII w. uległy dość gruntownej przebudowie. We 
Wrocławiu, Legnicy i Wleniu na miejscu drewnia-
no-ziemnych grodów powstały murowane zamki 
(Chorowska 2002: 187-198). W Miliczu miejsce nie-
wielkiej warowni wczesnopiastowskiej zajął rozległy 
gród (Kolenda 2008). Przebudowie uległ także gród 
głogowski, na terenie którego wzniesiono kościół 
z emporą zachodnią. Na Niżu Śląskim jedynie w Kro-
śnie Odrzańskim obok starego zespołu osadniczego 
już w pierwszych dziesięcioleciach XIII w. lokowano 
miasto na prawie niemieckim. Prawdopodobnie ze 
względu na znacznie bardziej rozwinięte osadnictwo 
w fazie przedlokacyjnej oraz złożoną sytuację zwią-
zaną z własnością gruntową, dopiero około połowy 
XIII w. lokowano stołeczny Głogów. Najstarszym 
elementem tych wczesnośredniowiecznych zespołów 
osadniczych był gród, przy którym z czasem rozwi-
jała się jedna lub kilka osad otwartych, zaś etapem 
końcowym było miasto komunalne posługujące się 
prawem niemieckim. Podobny ewolucyjny rozwój 

potwierdzony został także w przypadku innych miast 
śląskich i środkowoeuropejskich (Młynarska-Kalety-
nowa 1980; Piekalski 1999: 65-129).
 Niemal analogiczny model organizacji osadnic-
twa w nawiązaniu do obiektu warownego stosowany 
był w 2. połowie XIII w., czego przykładem może być 
kasztelania z Tarnowa Jeziernego. Powstała ona na 
pograniczu śląsko-wielkopolskim zapewne w celu 
opanowania niewielkiej enklawy osadniczej rozwi-
jającej się wokół jezior sławskich. Zamek ten praw-
dopodobnie był swego rodzaju zabezpieczeniem dla 
prowadzonej na tym terenie akcji kolonizacyjnej. 
Elementem końcowym, w pewnym sensie zamy-
kającym proces kolonizacji na prawie niemieckim, 
było założenie, chyba dopiero w pierwszych dziesię-
cioleciach XIV w., miasteczka Sława, będącego cen-
trum niewielkiego okręgu miejskiego. Podobnych 
przykładów kolonizacji wewnętrznej i zewnętrznej 
prowadzonej przy wykorzystaniu zamku znamy 
więcej zarówno z północnych, jak i południowych 
rejonów Śląska (Nowakowski 2008a: 207-213, 273-
279; Boguszewicz 2010: 89-106).
 Z opisanych przykładów ośrodków rozpozna-
nych archeologicznie wynika, że cechą charak-
terystyczną zespołów ceramicznych z przełomu 
wczesnego i późnego średniowiecza jest współ-
występowanie wyrobów tradycyjnych i koloniza-
cyjnych. Już na podstawie wstępnych obserwacji 
wychwycić można pewną prawidłowość. W ośrod-
kach, w których stosunkowo wcześnie organizowa-
no osadnictwo na prawie niemieckim, takich jak 
np. Krosno Odrzańskie, mieszane zespoły z dużym 
udziałem ceramiki tradycyjnej charakterystyczne są 
dla 1. połowy XIII w. Również duży udział cerami-
ki tradycyjnej widoczny jest w materiałach z osady 
funkcjonującej przy grodzie w Lubinie. W tym sa-
mym czasie na grodzisku kasztelańskim w Bytomiu 
Odrzańskim oraz na terenie lewobrzeżnej osady 
w Głogowie występowała niemal wyłącznie cerami-
ka tradycyjna. Z kolei w 2. połowie XIII w. ceramika 
tradycyjna w dużych ośrodkach miejskich (Głogów, 
Krosno Odrzańskie – zamek) ma stosunkowo nie-
wielki procentowy udział. Przykład najstarszych 
zespołów ceramicznych z Tarnowa Jeziernego poka-
zuje natomiast, że na terenach ościennych wyroby 
tradycyjne były dość powszechnie używane w 2. po-
łowie XIII w. i przeżywały się jeszcze w początkach 
kolejnego stulecia.
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 Dla pełnego rozpoznania lokalnych ośrodków 
władzy książęcej na Śląsku niezbędne jest podję-
cie studiów nad ich wiejskim zapleczem. Również 
w tym wypadku zasadne jest opracowywanie różnej 
kategorii zabytków, w tym ceramiki. Już określenie 

względnej chronologii, a więc najprostszy podział 
na materiały wczesnośredniowieczne z okresu ple-
miennego i państwowego oraz kolonizacyjne po-
zwala podejmować próby rozważań nad zmianami 
struktur osadniczych w okresie dwóch istotnych 

Ryc. 10.  Tarnów Jezierny. Wybór ceramiki z najstarszych nawarstwień wykopu III/2006, j.s. 25 (ryc. D. Nowakowski)
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w dziejach Śląska przełomów X/XI i XII/XIII w. 
Dzięki materiałom archeologicznym możliwa jest 
m.in. rekonstrukcja skupisk osadniczych rozwijają-
cych się wokół wczesnośredniowiecznych okręgów 
grodowych (Moździoch 1990: 21-45), o których 
informacje w źródłach pisanych są rzadkie i zwy-
kle lakoniczne. Również głównie na podstawie ba-
dań terenowych jesteśmy w stanie identyfikować 
ślady zaginionych osad i wsi. Wymierne pod tym 
względem efekty dają podjęte niedawno w Ośrod-
ku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego 
Średniowiecza IAE PAN Wrocław prace nad Słow-
nikiem historyczno-archeologicznym wsi śląskich.
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Local centres of ducal rule in the Silesian 
Lowland, the 12th – 13th c.

 Summary

 The examples of northern Silesian centres of 
ducal rule described in the paper demonstrate the 
extent to which their structural transformations 
were influenced by socio-cultural changes of the 
12th-13th c. To provide a possibly complete picture of 
this issue the author focuses on several settlements 
developing from the time of inclusion of Silesia into 
the Polish state at the close of the 10th c. (Głogów, 
Krosno Odrzańskie) and then, the centres that grew 
between the 12th and the first half of the 13th c. with-
in the autonomous Silesian duchy (Żagań, Now-
ogród Bobrzański, Lubin), and finally, an example 
of a castellany functioning in the second half of the 
13th c. (Tarnów Jezierny), established by the local 
ruler duke Henryk III of Głogów. 
 The history of the majority of the centres in ques-
tion shows that the process of socio-cultural chang-
es that led to the creation of communal towns had 
a long-lasting character. The period from the turn of 
the 11th c. until the first half of the 13th c. was a time 
of development of polycentric settlement complexes 
with growing participation of trade settlements. In 
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some cases parish churches were erected (Głogów, 
Żagań). Roughly at the same time, as can be inferred 
from written and archaeological sources, a reor-
ganisation of the local authority must have taken 
place. Documents from the late 12th and early 13th c. 
contain the first mentions of castellans and other 
previously unknown clerks of ducal administra-
tion. Defensive structures, previously absent, were 
being erected (e.g. Żagań, Nowogród Bobrzański 
and Lubin). Old strongholds also underwent trans-
formation. Distinct traces of reorganisation of the 
internal space are visible in the Głogów fortified 
settlement, where in the 12th c. a church with a west-
ern gallery was built. The oldest hub of such early 
medieval settlement complexes was the stronghold 
round which there would gradually develop one or 
more open settlements, and the final stage was the 
communal town based on the German (Magdeburg) 
law. In the Silesian Lowland the only town founded 
under the German law in the first decades of the 13th 
c. was Krosno Odrzańskie, established next to the 
old settlement complex. The foundation charter for 
Głogów, the regional capital, dates fairly late, to the 
mid-13th c., probably due to better developed pre-
charter settlement and a complicated situation con-
nected with land ownership.
 An almost analogous model of settlement or-
ganisation based on a fortified structure functioned 
in the second half of the 13th c., as exemplified by 
the castellany of Tarnów Jezierny. It developed at 
the Silesian-Greater Poland borderland, possibly to 
subjugate a small settlement enclave that was grow-
ing around Sławskie Lakes. The castle probably pro-
vided protection for the undergoing colonisation of 
the area. The final stage that somehow concluded 

the colonisation process under the German law was 
the founding of a small town of Sława, the centre 
of a minor town district. More cases of internal and 
external colonisation propped up by the castle are 
known from both northern and southern Silesia. 
 The paper devotes considerable space to the 12th-
13th c. chronology in the Silesian Lowland, mainly to 
pottery material. The described archaeologically sur-
veyed settlement centres reveal that the characteristic 
feature of pottery assemblages from the turn of the 
Early and Late Medieval period is the co-occurrence 
of traditional and colonisation products. A certain 
regularity can be inferred from preliminary observa-
tions alone. In centres with relatively early settlement 
under the German law, such as Krosno Odrzańskie, 
mixed assemblages with a large participation of tra-
ditional pottery are characteristic for the first half of 
the 13th c. A large participation of traditional pot-
tery can be noted in the material from a settlement 
functioning in the vicinity of the Lubin stronghold. 
At the same time, the castellany stronghold in By-
tom Odrzański and the left river bank settlement in 
Głogów contained almost exclusively traditional pot-
tery. In the second half of the 13th c. large town cen-
tres (Głogów, Krosno Odrzańskie – the castle) con-
tained a relatively modest percentage of traditional 
pottery while in identically dated layers of the Tarnów 
Jezierny castle the participation of pottery with early 
medieval features was still considerable. These obser-
vations indicate that in the peripheral regions tradi-
tional pottery vessels were still quite commonly used 
in the second half of the 13th c. and continued into 
the beginning of the following century, while in large 
settlement centres the items linked with the late me-
dieval pottery-making prevailed.
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Wstęp
 W 2007 r. ukazał się drukiem w 16. tomie wy-
dawnictwa „Archaeologia Historica Polona” artykuł 
Leszka Kajzera pt. Ziemie Polski Centralnej w XIII 
wieku – wstępna próba charakterystyki archeologicz-
nej, stanowiący treść referatu wygłoszonego pod-
czas VIII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Cen-
trum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności 
w Poznaniu. Był to pierwszy zwarty tekst archeologa 
poświęcony stricte problematyce XIII-wiecznej Pol-
ski Centralnej, w którym autor, w charakterystyczny 
dla siebie, erudycyjny sposób, zarysował panoramę 
przemian kulturowych i historycznych na owym ob-
szarze. W jednej z konkluzji stwierdza on: „z przy-
krością wypada stwierdzić, że stan archeologicznych 
studiów nad wiekiem XIII na terenie Polski Cen-
tralnej jest rażąco słabo zaawansowany, szczególnie 
w stosunku do innych terenów naszego kraju” (Kaj-
zer 2007: 33). Teza ta wymaga komentarza. Ów stan 
badań jest rzeczywiście słabo zaawansowany w sto-
sunku do regionów takich jak Śląsk czy Pomorze, 
zwłaszcza Zachodnie. Nie wydaje się jednak szcze-
gólnie słaby w odniesieniu do np. Wielkopolski, Ma-
łopolski czy Mazowsza, gdzie stopień zrozumienia 
przemian XIII w. jest chyba podobny.
 Niniejszy tekst stawia sobie za cel próbę na-
świetlenia stanu badań oraz zarysowania złożonej 
problematyki tego niezwykle ciekawego i przeło-
mowego okresu w Polsce Centralnej, w granicach 
odpowiadających zasadniczo późnośredniowiecz-
nym ziemiom łęczyckiej i sieradzkiej (zob. Sikora 
2009: 13-14). Nieco uwagi poświęcone zostanie też 

obszarom ościennym, tradycyjnie w praktyce bada-
czy ośrodka łódzkiego łączonym z obszarami Polski 
Centralnej, czyli tzw. kasztelaniom zapilickim (które 
ostatnio doczekały wydania drukiem wieloletnich 
badań Z. Lechowicza, 2011) i wieluńskiej.
 Zakres chronologiczny artykułu odnosi się do 
XII i XIII stulecia. Pamiętać jednak należy o arty-
kułowanych wielokrotnie uwagach Leszka Kajzera, 
najwybitniejszego znawcy okresu średniowiecznego 
w Polsce Centralnej, który opierając się na sądach 
M. Barańskiego (2003: 20), uznał, że „zakończe-
nie procesu przemian wieku XIII prawdopodobnie 
nastąpiło dopiero w 1331 roku, gdyby jako cezurę 
potraktować wrześniową rejzę krzyżacką na północ-
no-zachodnią Polskę” (Kajzer 2007: 33-34)1. Wydaje 
się więc, że konieczne będzie niekiedy wyjście poza 
ramy roku 1300, by pełniej zrozumieć charakter 
przemian i ich konsekwencje.

Stan badań
 Obszerne zastawienia stanowisk archeologicz-
nych z okresu wczesnego i późnego średniowieczna 
zamieszczone zostały już jakiś czas temu w 22. i 36. 
tomie „Prac i Materiałów Muzeum Archeologiczne-
go i Etnograficznego w Łodzi” (wydanych w latach 
1975 i 1993) i dzisiaj są już bez wątpienia niepełne. 
Charakterystyczne jest natomiast, że chronologicz-
ną granicę zamieszczonych tam tekstów stanowi-
ła „magiczna” bariera około 1250 r., powszechnie 
uznawana za kres wczesnego średniowiecza na ob-

1  Przypomnijmy jednak, że sam L. Kajzer traktował swoją 
chronologię przemian XIII w. jako „słabo zarysowaną hipo-
tezę badawczą” (Kajzer 2007: 34).
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szarze Polski. Wzmiankuję oba wydawnictwa nie 
bez przyczyny, albowiem wpisują się one w obowią-
zującą na obszarze Polski Centralnej (i nie tylko) 
praktykę badawczą opartą na cezurze około połowy 
XIII w. Zgodnie z nią zagadnienia związane z okre-
sem wczesnego średniowiecza są obiektem zainte-
resowania archeologów „wczesnośredniowieczni-
ków”, operujących warsztatem będącym specyficzną 
formą „pradziejowego” warsztatu badawczego. 
Wszystko, co wiąże się z okresami późniejszymi, 
jest obiektem zainteresowania archeologów późne-
go średniowiecza i nowożytności, uważających się 
często za historyków, skupiających się na badaniach 
specyficznej, materialnej kategorii źródeł historycz-
nych (por. rozważania metodologiczne L. Kajze-
ra – 1996: 16-23), gdzie przedstawiono podstawo-
wą literaturę przedmiotu). Praktyka ta skutkowała 
skupieniem się badaczy wczesnego średniowiecza 
na zagadnieniach związanych z początkami kultu-
ry słowiańskiej, funkcjonowaniem struktur przed-
państwowych i wczesnym okresem powstania pań-
stwa Piastów. Archeolodzy późnego średniowiecza 
i nowożytności2 z oczywistych względów, nie chcąc 
wchodzić na grząski teren swoich „wczesnodziejo-
wych” kolegów, skupiali się na okresie od około XIV 
w. W efekcie, o ile pierwszej grupie udawało się nie-
kiedy „zahaczyć” o wiek XII, to kolejne, XIII stule-
cie, kluczowe z powodu istotnych przemian kultu-
rowych i osadniczych, znajdowało się na marginesie 
zainteresowania przedstawicieli obu grup. Sam wpi-
sałem się w ten model, finalizując w 2005 r. pracę 
doktorską poświęconą archeologii Polski Centralnej 
we wczesnym średniowieczu, opublikowaną w 2009 
r., w której górną granicę chronologiczną ponownie 
stanowił rok 1250, ale w rzeczywistości zagadnienia 
związane z wiekiem XIII pojawiały się raczej margi-
nalnie (Sikora 2009: 15).3

2  Problem niedostrzegania w archeologii Polskiej okresu peł-
nego średniowiecza (jaki pod różnymi nazwami istnieje 
w archeologii innych krajów europejskich i jest też identy-
fikowany przez historyków) wywołany przez dychotomię: 
wczesne – późne średniowiecze i usankcjonowany przez 
systemy chronologizacji wczesnego średniowiecza (Jażdżew-
ski 1948; Hensel 1950: 5) jest chyba bezpośrednią przyczy-
ną ogólnie słabego w skali kraju stanu badań nad okresem 
XII-XIII w. Wyjątkiem wydają się obszary Śląska i Pomorza 
Zachodniego, gdzie (zapewne ze względu na specyfikę histo-
ryczną tych ziem) udało się ów impas przełamać. Oczywiście 
systemy periodyzacyjne stanowią jedynie narzędzie badaw-
cze, ale warto pamiętać, że strukturyzują schematy myślowe 
i praktykę badawczą.

3  Osobny problem w tym kontekście stanowi spostrzeżenie 
L. Kajzera, dotyczące „popełnianego notorycznie podsta-

 Na ogólnie słaby stan zaawansowania badań nad 
XIII w., charakterystyczny także dla innych części 
kraju, w Polsce Centralnej nałożył się jeszcze nie-
znaczny stopień zainteresowania badaczy okresem 
wczesnego średniowiecza w ogóle. Problem wycofa-
nia się łódzkiego środowiska archeologicznego z tych 
badań także był już podnoszony przez L. Kajzera 
(2003; 2007). Od czasu pojawienia się tych głosów wi-
doczna jest pewna poprawa, głównie w zakresie opra-
cowań o charakterze monograficznym (Sikora 2009) i 
problemowym. Poza wzmiankowanymi już, istotnymi 
artykułami L. Kajzera (2003; 2007) wspomnieć należy 
kierowany przez tego badacza program rozpoznania 
najstarszej architektury sakralnej, w ramach którego 
już zbadano (lub bada się) kościoły w Strońsku, Ru-
dzie, Krzyworzece, Żarnowie, Buczku, Inowłodzu, Gó-
rze św. Małgorzaty. Pierwszy tom zawierający efekty 
tych badań już się ukazał (Kajzer 2009), drugi został 
złożony do druku4. Godne podkreślenia jest to, że jest 
to od dłuższego czasu pierwszy wieloletni program 
prac związany z omawianym okresem w Polsce Cen-
tralnej przeprowadzony przez naukowców środowiska 
łódzkiego.5 Pozostałe akcje badawcze w mniejszym 
lub większym stopniu podyktowane były względami o 
charakterze konserwatorsko-ratowniczym.
 Kolejnym istotnym elementem jest podsumowa-
nie przez L. Kajzera wieloletnich badań nad zagad-
nieniem siedzib dworskich, w tym z okresu średnio-
wiecznego, a więc tzw. gródków stożkowatych (Kajzer 

wowego błędu”, jakim jest łączenie badań wczesnego śre-
dniowiecza z archeologią pradziejową i wczesnodziejową. 
Zdaniem tego badacza, „epoka ta wymaga podejścia histo-
rycznego, nie zaś archeologicznego” (Kajzer 1996: 23). Uwa-
ga ta szczególnie ważna jest w odniesieniu do badań późnej 
fazy wczesnego średniowiecza, czyli okresu XII-XIII w., która 
w większości krajów europejskich słusznie jest identyfikowa-
na jako dojrzałe lub pełne średniowiecze.

4  Projekt pod kierownictwem L. Kajzera realizował zespół 
badaczy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz łódzkiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
(wcześniej Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Łodzi), w tym P. Filipowicz i Z. Lechowicz. 
Już po złożeniu niniejszego artykułu do druku został opub-
likowany długo wyczekiwany drugi tom „Początki architek-
tury sakralnej w Polsce Centralnej” (Kajzer [red.] 2013), 
zawierający wyniki prac prowadzonych w Żarnowie, Skrzyn-
nie, Skrzyńsku, Buczku oraz przy klasztorze dominikanów 
w Sieradzu.

5  Badacze z poznańskiego ośrodka: M. Kara, G. Teske, 
T. Krysztofiak przeprowadzili w latach 2003-2005 akcję 
weryfikacji chronologii grodzisk wczesnośredniowiecznych, 
wykonując niewielkie, sondażowe prace wykopaliskowe 
lub wręcz pozyskując materiał do badań dendrochrono-
logicznych i radiowęglowych z powierzchni stanowiska. 
Przebadano wówczas obiekty w Ewinowie (Smulska Góra), 
Okopach-Bobrownikach, Krzpocinku, Tumie, Czerchowie.
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2004). Wraz z kolejną publikacją tego badacza, doty-
czącą szeroko zarysowanej panoramy genezy i roz-
woju dworu polskiego (Kajzer 2010), oraz pracą 
A. Marciniak-Kajzer (2011) stanowiącą próbę arche-
ologicznego podsumowania dotychczasowej wiedzy 
o „dworach na kopcach” w szerokim, ogólnopolskim 
kontekście mogą chyba być uważane za zakończenie 
pewnego etapu prac nad tym zagadnieniem.

 Ważnym elementem podnoszącym stan wiedzy 
było ukazanie się długo wyczekiwanych publikacji 
wyników badań podejmowanych w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych XX w. w Sulejowie-
Piaskach, Barkowicach Mokrych i Skoszewach 
Starych (Góra 2001; 2004; 2007) oraz regularnie 
wydawane monografie stanowisk rozpoznawanych 
na obszarze odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla 

Ryc. 1.  Polska Centralna. Osadnictwo 2. połowa XI-1. połowa XIII w.: 1 – grody; 2 – cmentarzyska szkieletowe; 3 – skarby srebrne i znalezi-
ska monet; 4 – kościoły znane ze źródeł pisanych; 5 – kościoły (zachowane lub znane z badań archeologicznych); 6 – miejscowości ze 
stanowiskami rozpoznanymi powierzchniowo; 7 – miejscowości ze stanowiskami badanymi wykopaliskowo; 8 – liczba stanowisk w 
miejscowości (jeśli więcej niż jedno)
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Brunatnego „Bełchatów” (w odniesieniu do intere-
sującego nas tutaj tematu szczególnie interesujące są 
wyniki prac na terenie osady w Zabrzeziu: Dziedu-
szycki, Pelisiak, Skowron 2006). W tym kontekście 
wspomnieć należy o nowych pracach podjętych 
w latach 2010-2011 na obszarze obwodnicy Pabia-
nic, gdzie odkryto i przebadano siedem stanowisk 
z materiałami średniowiecznymi, które odnieść na-
leży do XII-XIII w. oraz przełomu XIII i XIV stule-
cia. Publikacja wyników tych badań na pewno zaj-
mie jeszcze nieco czasu, zaś ich wyniki (w tym także 
efekty geoarcheologicznych obserwacji P. Kittela 
dotyczących przemian środowiskowych) wydają się 
szczególnie interesujące w kontekście rozwoju wło-
ści kapituły krakowskiej w rejonie Pabianic6.
 Spośród innych ważnych akcji badawczych wy-
mienić należy podjęte przez Instytut Archeologii UŁ 
we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzic-
twa prace nad rozpoznaniem zespołu poklasztorne-
go dominikanów w Łęczycy. Od 2009 r. trwają inter-
dyscyplinarne badania, prowadzone przez Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pod kie-
rownictwem R. Grygla, na grodzisku w Tumie pod 
Łęczycą, w które zaangażowano m.in. specjalistów 
geomorfologów (J. Forysiak, P. Marosik) i palinolo-
gów (M. Makohonienko), którzy mają dokonać re-
konstrukcji uwarunkowań środowiskowych osadnic-
twa na tzw. kępie grodowej. Choć prace te wzbudziły 
głośną dyskusję dotyczącą zagadnień o charakterze 
konserwatorskim, to są autentyczną szansą na wyja-
śnienie szeregu problemów i kontrowersji, jakie na-
rosły po badaniach zespołu naukowców skupionych 
wokół łódzkiego Instytutu Historii Kultury Material-
nej, kierowanych przez K. Jażdżewskiego, a później 
przez A. Nadolskiego w latach pięćdziesiątych XX w.

Budownictwo grodowe i problem przekształceń 
sieci administracji grodowej

 W wiek XII Polska Centralna weszła z ukształ-
towaną przez piastowską administrację, rozwiniętą 
i regularną siecią ośrodków grodowych pełniących 
złożone funkcje wojskowe i administracyjne. Bulla 
z 1136 r. zawiera listę tych ośrodków (tabela 1): Spi-
cymierz, Łęczyca, Sieradz, Wolbórz, Rozprza oraz 

6  Materiały wczesnośredniowieczne i pochodzące z przełomu 
XIII i XIV w. odkryto na stanowiskach: Petrykozy 6, 7, 12, 
Piątkowisko 2, 3, 22 i Szynkielew 11. Po pobieżnym zapoz-
naniu się z tymi materiałami większość z nich odnieść należy 
do XII i XIII stulecia. Badania prowadzone były m.in. przez 
M. Lewandowskiego, P. Zawilskiego i P. Kittela.

położone na terytorium zapilickim Małogoszcz, 
Żarnów i Skrzynno7.
 Poza obiektami wzmiankowanymi w bulli z 1136 
r. na obszarze Polski Centralnej rozpoznano także 
inne grody pierścieniowe funkcjonujące w okresie 
XII-XIII w. Stan badań nad tymi obiektami ilustruje 
tabela 2.
 Spośród obiektów, w dawniejszej literaturze odno-
szonych szeroko do okresu między X lub XI a XIII w., 
zgodnie z nowszymi badaniami w XII i XIII stule-
ciu nie funkcjonowały już założenia w Krzepocinku 
(Marciniak-Kajzer, Horbacz 1999; 2000; Kara, Krą-
piec, Teske 2006: 127-128), Szydłowie nad Nerem8, 
Ewinowie-Smulskiej Górze (Kara, Krąpiec, Teske 
2006: 126-127) i Czerchowie (Chmielowska 1981; 
1984; Chmielowska, Marosik 1989). Obiekt w Wila-
mowie-Lekaszynie, odnoszony do XII-XIII w. przez 
J. Kamińską (1953: 77), został negatywnie zweryfi-
kowany przez K. Gorczycę i J. Kapustkę z Muzeum 
Okręgowego w Koninie, którzy uznali go za natu-
ralną formę terenową. Kontrowersje dotyczą funk-
cjonowania w tym okresie obiektu w Skoszewach 
Starych. Wyniki badań przeprowadzonych przez 
A. Chmielowską i M. Górę w latach 1989-1994 zosta-
ły niedawno opublikowane (Góra 2004-2007), jednak 
przyjęta metoda badawcza uniemożliwia krytycz-
ne odniesienie się do zaproponowanej chronologii 
obiektu. Obecność ceramiki naczyniowej odnoszonej 
do XIII w. w obiektach osadniczych, w których naj-
młodsze źródła ruchome datowane są na wiek XVII 
(Góra 2004-2007: 293 nn.), nie oznacza przecież, że 
owe obiekty funkcjonowały 400 lat. Starsze elementy 
mają charakter wtórny, rezydualny i są bez wątpienia 
śladem osadnictwa na tym obszarze, ale nie sposób 
określić obecnie, jaki charakter owo osadnictwo mia-
ło. Obiekt bez wątpienia wymaga dalszych badań, 
zwłaszcza w kontekście postępującego zniszczenia.

7  W 2013 r. dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach 5 priorytetu „Ochrona 
Zabytków Archeologicznych” Stowarzyszenie Naukowe Ar-
cheologów Polskich Oddział w Łodzi przeprowadziło pod 
kierownictwem J. Sikory kompleksowe badania nieinwazyj-
ne (w tym geofizyczne) na sześciu grodziskach Polski Cen-
tralnej w: Chełmie, Rękoraju, Rozprzy, Starych Skoszewach, 
Szydłowie i Żarnowie. Na tym ostatnim stanowisku w 2012 r. 
przeprowadzono też sondażowe prace wykopaliskowe. Wy-
niki tych badań przyniosły nowe, istotne dane, w znaczący 
sposób zmieniające i uzupełniające dotychczasową wiedzę 
na temat struktury przestrzennej tych grodzisk.

8  Wyniki tych badań nie zostały dotąd opublikowane. Au-
tor prezentował je na sesjach sprawozdawczych łódzkiego 
ośrodka archeologicznego.
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 Obiektem, którym warto posłużyć się, by bardziej 
szczegółowo prześledzić meandry rozwoju budow-
nictwa grodowego Polski Centralnej w XII-XIII w., 
jest gród w Sieradzu, położony w dolinie rzecznej, na 
naturalnym wyniesieniu w rejonie ujścia Żegliny do 
Warty. Obiekt ten poddawany był kilkakrotnie pra-
com wykopaliskowym, z których wymienić należy 
badania J. Kamińskiej (w latach 1956, 1958, 1961), 
A. Kufel-Dzierzgowskiej z Muzeum Okręgowego w 
Sieradzu (w 1967-1968) oraz PP PKZ O/ Warszawa 
(w latach 1969-1980). Szerszej publikacji doczekały 

się wyłącznie efekty prac J. Kamińskiej (1962). Sze-
roko zakrojone, interdyscyplinarne prace warszaw-
skich PKZ, przeprowadzone pod kierownictwem 
K. Nowińskiego i U. Perlikowskiej-Puszkarskiej, 
znane są wyłącznie z przyczynkowych artykułów 
i sprawozdań w „Informatorze Archeologicznym” 
(m.in. Perlikowska-Puszkarska 1979; 1979a; 1984; 
1988). Ostatnio materiały te zebrał w swojej pracy 
magisterskiej T. Olszacki (2005). Wyrywkowość 
danych, niepełny dostęp do wyników badań, a na-
wet niemożność precyzyjnego ustalenia położenia 

Ryc. 2.  Osadnictwo grodowe Polski Centralnej w okresie XII-XIII w. na tle podziałów administracyjnych (wg S. Arnolda (1968), ze zmianami 
wg S. Zajączkowskiego (1964a); S. M. Zajączkowskiego (1971) i R. Rosina (197; 1975). Kolorem fioletowym wrysowano poligony 
Thiessena wyznaczone dla poświadczonych i domniemanych ośrodków administracji w XII-XIII w.
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wykopów sprawia, że z konieczności poruszamy się 
w sferze domysłów. Wydaje się jednak, że ustalenie 
chronologii początków grodu sieradzkiego na XII w. 
jest bardzo prawdopodobne.9 Powstał ona zapewne 
jako założenie dwuczłonowe, o powierzchni powy-
żej 3 ha, stając się jednym z największych obiektów 
grodowych prowincji (Kamińska 1962; Łaszczew-
ska 1962; Perlikowska-Puszkarska 1988). W tej po-
staci trwał około stulecia, by już w połowie XIII w, 
ulec znaczącemu przekształceniu. Rozległy obwód 
obronny został skrócony wyłącznie do powierzch-
ni obecnej wyspy zamkowej, na której krawędziach 
na podstawie starszych konstrukcji wzniesiono 
nowe wały drewniano-ziemne. Obecność w nasypie 
wałów fragmentów cegieł (czy, jak sugeruje doku-
mentacja z badań, wręcz całych cegieł) wskazuje bez 
większych wątpliwości na okres, w którym w Siera-
dzu działać musiał warsztat budowlany posługujący 
się tym budulcem. Okoliczności takie pojawiły się 
chyba dopiero w latach sześćdziesiątych XIII w., gdy 
zrealizowano budowę kościoła i klasztoru domini-
kanów (Grzybkowski 1979). Mniej więcej w tym 
samym czasie na Wzgórzu Zamkowym rozpoczy-
na się budowa ceglanej rotundy10, o ile rzeczywiście 
powstała ona w czasach Leszka Czarnego, jak na to 
wskazują ustalenia K. Koczorowskiego (1979), za-
akceptowane powszechnie w literaturze przedmio-
tu (por. Świechowski 2009: 427-428)11. Obiekt ten, 

9  Sam ośrodek powstał najpewniej w 2. połowie XI w. W jednej 
z wcześniejszych faz był otoczony obwodem obronnym o for-
mie palisady, a więc de facto może być postrzegany już wów-
czas jako gród. Problemem jest pewna nieprzystawalność 
rozpoznanego archeologicznie obrazu założenia do przeka-
zów znanych ze źródeł pisanych. Gród Ziraz wymienia Bulla 
Gnieźnieńska w 1136 r. (KDE t. 1, nr 7, s. 12). Nieco później 
pojawia się on w relacji arabskiego podróżnika al-Idrisiego, 
w tzw. Księdze Rogera (Lewicki 1945: 142-143). Obydwie 
wzmianki, sugerujące potęgę XII-wiecznego Sieradza, stały 
się podstawą przesuwania chronologii grodu do schyłku XI 
w., wbrew wymowie źródeł archeologicznych.

10 Wznoszenie wałów można uważać za równoległe lub nieco 
późniejsze (choć pochodzące z tego samego horyzontu), co 
budowa kaplicy. Na dokumentacji z badań PKZ, w tym foto-
grafiach widać, że wał ściśle przylegał do południowego lica 
rotundy, otaczając ją wręcz z tej strony. Drewno konstrukcji 
wału nie „wchodzi” jednak pod fundament, a urywa się tuż 
przed nim. Wydaje się, że budowniczowie świadomie tak 
projektowali wał, aby południowa część kościoła była niejako 
„zatopiona” w jego podstawie. Być może rotunda stanowiła 
część obwodu obronnego (dokumentacja w archiwum Mu-
zeum w Sieradzu).

11 Już po oddaniu niniejszego artykułu do druku ukazały 
się dwie publikacje Tomasza Olszackiego (2013 a; 2013b), 
podsumowujące dotychczasowe badania na Wzgórzu Zam-
kowym w Sieradzu, zawierające także niepublikowane 
wcześniej informacje z trudno dostępnych, maszynopi-
sowych opracowań PKZ.

o średnicy zewnętrznej 10,2 m, miał mury o gru-
bości około 2 m. Do ceglanego cylindra dostawio-
no od wschodu wieloboczny aneks interpretowany 
jako prezbiterium. Budowlę rekonstruował K. Ko-
czorowski jako dwupoziomową, z dolną kondygna-
cją wspartą na centralnym filarze, przypominającą 
formalnie naddunajskie karnery. Związek budowli 
z obwodem obronnym oraz możliwe (na podstawie 
obserwacji stratygraficznych) istnienie na wzgórzu 
innych budowli murowanych sugerują, że Leszek 
Czarny lub nawet już Konrad Mazowiecki rozpoczął 
przekształcanie starego grodu na drewniany zamek, 
zawierający obiekty ceglane, typową rezydencję am-
bitnego dzielnicowego monarchy, przypominającą 
inne drewniano-murowane założenia swoich cza-
sów, od Legnicy po Błonie-Rokitno. Historia prze-
kształceń sieradzkiego zamku drewnianego nie za-
kończyła się wraz z Leszkiem Czarnym. Wiemy, że 
jego następca – Władysław Łokietek obwarował go 
na tyle mocno, by przetrwać w nim oblężenie wojsk 
Wacława II (na co żądał funduszy m.in. z Wolborza 
– por. CDP t. 2, nr CXXXV).
 Wprowadzenie murowanego obwodu obron-
nego w Sieradzu (powielającego narys drewnia-
no-ziemnych umocnień) było zapewne dziełem 
dopiero Kazimierza Wielkiego. W świetle obecnej 
wiedzy żaden z obiektów architektury militaris 
Polski Centralnej nie doczekał się murowanego 
obwodu w XIII w.12 Wydaje się jednak, że okres 
XII i XIII w. był czasem podejmowania fortyfika-
cyjnych eksperymentów. W przypadku Tumu (Łę-
czycy) owocowało to rozbudową przedpola (tzw. 
3. faza rozbudowy obiektu według A. Nadolskie-
go, obecnie datowana dendrochronologicznie na 
XII w., po badaniach M. Kary i M. Krąpca, (2005: 
219) i wypiętrzeniem wałów licowanych na wzór 
budowli murowanych; w opisanym wyżej Siera-
dzu objawiało się to rozbudowanym dwuczłono-
wym układem założenia. W Spicymierzu, zapewne 
w początkach XII w. (lub u schyłku poprzedniego 
stulecia) zastosowano stosunkowo niewielką ska-
lę obwarowań, ale zamknięto nimi znaczny obszar 
około 1,5 ha – więcej niż w stołecznej Łęczycy 

12 Podkreśla się, że jeszcze w 1357 r. Kazimierz Wielki nakazał 
dbać o konserwację izbic grodów w Łęczycy, Gnieźnie, Na-
kle i Sieradzu, zobowiązując do tego chłopów z dóbr ar-
cybiskupich (KDW 1354). Ślady XIV-wiecznych napraw 
izbic grodu w Sieradzu były obserwowane archeologicznie 
(Kamińska 1962: 9; por. Andrzejewski, Olszacki 2008: 26).
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Tabela 1. Stan badań nad grodziskami wymienianymi w Bulli z 1136 r.

Akcje badawcze Chronologia Podstawowa literatura
Spicymierz

Badania IHKM PAN w Łodzi pod kierownic-
twem A. Nadolskiego w latach 60. XX w.
W 1976 r. badania amatorskie (!) J. Rybackiego 
(„dokumentacja” w Muzeum w Koninie)

Faza I – gród pierścieniowaty odnoszona jest do początku XII w.
Faza II – w początkach XIV w. gród przekształcono w obiekt stożko-
waty, który funkcjonował do 1331 r.

Nadolski 1966; Poklewski 1971; 1975; 
Nowakowski 1995.

Łęczyca

Badania weryfikacyjne M. Kary w 2003 r.
Badania MAiE w Łodzi pod kierownictwem R. 
Grygla w latach 2009-2011.

W trakcie badań A. Nadolskiego wyróżniono 3 fazy rozbudowy 
wałów, z których pierwsza miała formę podwójnej palisady, zaś 
kolejne dwie bardziej złożonej konstrukcji drewniano-ziemnej. W 
trzeciej fazie znacząco rozbudowano przedpole grodziska, sypiąc 
trzy dodatkowe wały ziemne, rozdzielone płytkimi fosami. Pierwszy 
z tych koncentrycznych wałów wzmocniony był drewnianą palisadą 
– zasiekiem.
Analiza publikowanej dokumentacji sugeruje jednak, że historia 
przemian grodu łęczyckiego była bardziej złożona, a liczba wyraź-
nych w profilach archeologicznych faz rozbudowy wału większa.
Dendro z „quasi-częstokołu” – lata 20. lub 30. XII wieku (1057-1123 
AD).
Efekty analiz dendrochronologicznych prowadzonych podczas 
badań z ostatnich lat nie zostały jeszcze opublikowane i nie były 
podawane na wystąpieniach konferencyjnych przez R. Grygla.

Nadolski 1950; 1955; 1962; 1989a; 
1989b; 2001; Kara, Krąpiec 2005: 219

Sieradz

Badania J. Kamińskiej w latach 1956, 1958, 1961
Badania A. Kufel-Dzierzgowskiej (Muzeum w 
Sieradzu) – 1967-1968.
Badania PP PKZ O/ Warszawa, pod kierownic-
twem K. Niwińskiego, później U. Perlikowskiej 
– Puszkarskiej.

Faza przedgrodowa to dwa lub trzy poziomy funkcjonowania osady 
„otwartej”, chronionej przez palisadę. Chronologię odnoszono do 
XI w.
Gród starszy – wzniesiony zapewne w XII w., może koło połowy 
tego stulecia w konstrukcji izbicowej. Gród był dwuczłonowy o 
powierzchni ponad 3 ha.
Młodszy gród – wał wzniesiony w konstrukcji izbicowej. Zasięg 
obiektu ograniczono do samej wyspy grodowej. W nasypie wału wy-
stąpiły fragm. cegieł. Chronologia od około poł. XIII w. po połowę 
XIV w. (budowa na tym miejscu zamku murowanego). Wewnątrz 
umocnień zapewne w latach 60. XIII w. wzniesiono ceglaną rotundę.

Kamińska 1962; 1962a; Chmielowska 
1962; Łaszczewska 1962; Perlikowska-
Puszkarska 1979; 1979a; 1984; 1988; 
Kajzer, Augustyniak 1986, 189-192: 286, 
337; Sikora 2009: 84-85.

Wolbórz - nie rozpoznany w terenie

Rozprza

Badania wykopaliskowe A. Chmielowskiej w 
latach 1963-1966.

Faza I – jednolicie czarna warstwa spalenizny tworząca na swej 
wschodniej krawędzi rodzaj kopulastego wyniesienia. Być może ślad 
po spalonym starszym obiekcie (czy obronnym?). Odnoszono ją do 
IX-poł. X w.
Faza II – pierścieniowaty gród, wał drewniano-ziemny. Chronologię 
można określić na 2. poł. X do poł. XI w.
Faza III – znaczna rozbudwa urządzeń obronnych. Datowana na XI-
XII w., funkcjonowała zapewne także przez większość XIII w.
Faza IV to przeformowanie pierścieniowatego grodu w obiekt 
stożkowaty, zwieńczony na krawędziach konstrukcją drewnianych 
przedpiersi. Przekształcenie obiektu odnoszono do schyłku XIII w., 
zaś funkcjonowanie do XIV lub wręcz początków XV w.

Chmielowska 1966; 1985; Chmielowska, 
Marosik 1989; Marciniak-Kajzer 2011: 
72; Sikora 2009: 51.

Małogoszcz – nierozpoznany w terenie

Żarnów

Prospekcje powierzchniowe J. Żurowskiego 
(1924), R. Jakimowicza (1949).
Badania wykopaliskowe E. Kierzkowskiej-Kali-
nowskiej w 1971-1973 r. o bardzo nieznacznym 
zakresie.
Badania powierzchniowe i wiercenia ręcznym 
świdrem geologicznym – J. Sikora (2008).

Dokumentacja z badań z 1971-1973 r. Wskazuje na istnienie 
przynajmniej dwóch faz rozbudowy wału. Ich chronologia pozostaje 
całkowicie nieznana. Zachowany, dość nieliczny i nieprzyporząd-
kowany jednostkom stratygrafii materiał należy datować na okres 
między schyłkiem X a XIII w.
Plan W. Łuszkiewicza z 1889 r. sugeruje, że w pełni swego rozwoju 
gród miał formę dwuczłonową, przy czym człon główny otoczony 
był podwójny wałem. Chronologia tej formy obiektu jest nieznana.

Łuszczkiewicz 1889; Gąssowski 1953: 
83-87; Lechowicz 2004; 2011.

Skrzynno – nierozpoznany w terenie
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(Nadolski 1966: 708; Poklewski 1975: 71). Podob-
nie wyglądało to w Sieradzu i być może w Żarno-
wie13 oraz na Górze Chełmo (Kamińska 1958), gdzie 
obiekt o skomplikowanym, wieloczłonowym zarysie 
i powierzchni 11,2 ha, funkcjonował nadal w XII 
i XIII stuleciu (por. Sikora 2008; 2009: 85, 163).
 W kolejnym stuleciu trendy rozwoju architek-
tury militaris prawdopodobnie się zmieniały, choć 
w 2. połowie XIII w. powstał obiekt o cechach, któ-
re zdają się archaiczne, nawiązują do o ponad stu-
lecie starszego, rozbudowanego, koncentrycznego 
systemu obronnego grodziska w Tumie, czyli zało-
żenie w Widoradzu (Abramek 1995-1996). Wydaje 
się jednak, że był to obiekt związany z doraźnymi 
potrzebami militarnymi, stosunkowo chyba krót-
kotrwały. Jak już wspomniano – skrócono długość 
linii obronnej obiektu w Sieradzu, a jego zabudo-
wa została wzbogacona przez budynki murowane. 
W Rozprzy, u schyłku XIII w. lub raczej w XIV 
w., doszło do przekształcenia obiektu pierścienio-
watego w założenie o formie rozległego, płasko 
ściętego stożka, nawiązujące do schematu siedzi-
by typu motte (Chmielowska 1982: 163). Wiemy, 
że od wschodu, południa i zachodu towarzyszyły 
mu osady „otwarte”, z których przynajmniej jedna 
(stanowisko 2, tzw. kępa 1) zachowała ślady delimi-
tacji obszaru, przeprowadzonej w konstrukcji mię-
dzysłupowej (Chmielowska 1982: 165), co może 
wskazywać na realizację programu motte and ba-
iley (kopiec z delimitowanym zapleczem gospodar-
czo-rezydencjalnym). Także obiekt w Spicymierzu 
przekształcono w gródek stożkowaty, jednak mia-
ło to miejsce – być może – dopiero w XIV w., po 
zniszczeniach spowodowanych najazdem krzyżac-
kim z 1331 r. (Nadolski 1966: 708-709; Poklewski 
1975: 72; Nowakowski 1995: 57; Kajzer 2004: 151, 
244)14.

13 Ów wieloczłonowy układ oraz powierzchnia jest domniem-
aniem opartym na analizie zachowanej dokumentacji kar-
tograficznej i ikonografii, zwłaszcza na rysunku publikowa-
nym przez W. Łuszczkiewicza (Łuszczkiewicz 1889, tabl. 
XXIII). Sam obiekt uległ destrukcji w XIX w. w związku z 
budową pobliskiej drogi (obecnie droga 74). Analiza doku-
mentacji z badań E. Kierzkowskiej-Kalinowskiej z lat 1971-
1973 zachowanej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Ra-
domiu, wskazuje, że wały grodu są założeniem co najmniej 
dwufazowym (por. Sikora 2013). Nie można też wykluczyć, 
że w jakimś momencie główny człon zespołu grodowego 
przekształcono w obiekt stożkowaty. Wyjaśnienie tych prob-
lemów powinny przynieść badania zainicjowane właśnie 
przez autora niniejszego artykułu.

14 Warto jednak przypomnieć, że w tym samym 1331 r. doszło 
do zniszczenia castrum w Uniejowie, a więc proces translacji 

 W tym kontekście interesujące wydaje się za-
gadnienie funkcjonowania na obszarze zapilickim 
(w okręgu skrzyńskim) w XIII w. dwóch warowni, 
które najprawdopodobniej przekształcono z trady-
cyjnych grodów pierścieniowych (?) w obiekty na-
wiązujące do kategorii wydzielonych przez A. Bo-
guszewicza na podstawie kryteriów formalnych 
ustalonych przez T. Durdika, tzw. zamków typu 
przejściowego (Boguszewicz 1998: 103-105; Dur-
dik 2001: 18, 105). Są to założenia w Gowarczowie 
i Rzucowie (Lechowicz 1982: 138-139; 2004: 46 nn.; 
2011: 158 nn.). Oba obiekty charakteryzują stosun-
kowo krótkie linie obwodu warownego, wzniesione 
z wykorzystaniem naturalnych form terenowych, 
z intensywnym wykorzystaniem budulca kamienne-
go, głównie w charakterze lic dla drewniano-ziem-
no-kamiennych konstrukcji obronnych. W Gowar-
czowie elementem zespołu był wyniesiony kopiec, 
o średnicy górnego plateau około 28 m, dodatkowo 
obwarowany kamienną oblicówką. W obu przypad-
kach słabo rozpoznaną zabudowę stanowiły obiekty 
drewniane, zapewne w konstrukcji szachulcowej. 
Być może należy wiązać je z wieloletnimi staraniami 
Konrada Mazowieckiego o opanowanie terytoriów 
Małopolski i zajęcie stołecznego Krakowa.
 Wydaje się więc, że – podobnie jak to miało 
miejsce na Śląsku (por. Boguszewicz 1998), a za-
pewne także na innych obszarach Polski – rola pro-
motorów modelu warowni typu motte należała do 
książąt, w naszym przypadku zapewne do Konrada 
Mazowieckiego oraz jego synów. Jednak ich upo-
wszechnienie wiązać należy z przejęciem tych wzor-
ców przez rycerstwo – wpierw elity władzy, znacznie 
później przez tzw. średnie rycerstwo. Tą konstatacją 
przechodzimy do kolejnej grupy warowni, jaką były 
tzw. gródki stożkowate czy też – szerzej – obronne 
siedziby rycerskie.
 Badania nad genezą i rozwojem rycerskich sie-
dzib obronnych w Polsce Centralnej, zainicjowa-
ne w 1953 r. przez J. Kamińską (1953; 1966; 1978) 
i przez wiele lat podejmowane przez L. Kajzera 
(1972; 1980; 2004), ostatnio zaś podsumowane 
przez A. Marciniak-Kajzer (2011), mimo wszelkich 
luk w wiedzy, uznać należy za relatywnie zaawan-
sowane. W związku z tym nie ma tutaj potrzeby 

siedziby arcybiskupów do tego ośrodka, a co za tym idzie, 
stopniowego upadku Spicymierza, rozpoczął się już wcześniej 
(Nadolski 1966: 701-712; Szymczak 1980: 92).
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Tabela 2. Stan badań nad grodziskami pierścieniowatymi z okresu XII-XIII w. na obszarze

Akcje badawcze Chronologia Podstawowa literatura
Chełmo (Góra Chełmo)

Rozpoznanie powierzchniowe prowa-
dzili w Chełmie R. Jakimowicz przed 
1938 r. oraz w 1949 r. Zakład Geografii 
UŁ i J. Kamińska.
Badania archeologiczne przeprowadzo-
no na Górze w latach 1955-1956, pod 
kierownictwem J. Kamińskiej.

Faza I – wał o konstrukcji przekładkowej, opartej na 
tzw. suchym murze. Chronologia określona na X w. 
(wysoce niepewna). J. Kamińska przypuszczała, że 
powstał wówczas tylko wewnętrzny, pierścieniowy 
gród. Nie można wykluczyć, że już wówczas obiekt 
miał bardziej rozbudowaną formę.
Faza II – przekładkowy wał położony na starszym. 
Powstał prawdopodobnie w XI w. Obiekt był używany 
nadal w XII i XIII w., być może nawet do 1. poł. XIV 
w. Dokumentacja pozwala domyślać się kolejnych faz 
rozbudowy i remontowania wałów.

Kamińska 1958; Sikora 2007; 
2008; 2009.

Okopy
Obiekt był znany już w latach 30. R. Ja-
kimowiczowi (zachowała się korespon-
dencja tego badacza dotycząca objęcia 
obiektu ochroną, zadokumentował on 
stan z roku 1936 – teczka nr inw. 528 w 
Archiwum MAiE w Łodzi).
Archeologiczne badania wykopali-
skowe przeprowadzono w Okopach 
w 1957 r. pod kierownictwem Janiny 
Kamińskiej.
W 2004 r. weryfikacyjne rozpoznanie 
G. Teske skupione na pozyskaniu 
materiału do badań dendrochronolo-
gicznych.

Faza I – wzniesiona zapewne jeszcze w IX w. (den-
drodata 897 AD), to pierścieniowaty obiekt z wałem 
drewniano-ziemnym (informacja ustna G. Teske).
Faza II – rozbudowa starszego założenia drewniano-
kamienno-ziemną konstrukcją oraz przez dostawienie 
od strony zewnętrznej elementu określanego przez J. 
Kamińską jako przedwale. Także te konstrukcje uległy 
destrukcji i częściowemu obsypaniu się na zewnątrz. 
Prawdopodobne jest także wydzielenie fazy III. W 
tym etapie rozbudowy grodu zapewne podwyższono 
starszy wał. Funkcjonowanie młodszego grodu okre-
ślić należy na XII-XIII w., może aż po XIV w.

Kamińska 1960; 1971: 60; 
Chmielowska 1975: 339; 
Chmielowska, Marosik 1989: 
70; Sikora 2009: 52.

Rękoraj

Starsze badanie oparte na rozpoznaniu 
powierzchniowym wymienia J. Kamiń-
ska (1953: 59). Badania wykopaliskowe 
prowadzono tutaj w latach 1967-1969, 
1971, pod kierownictwem A. Chmie-
lowskiej z MaiE w Łodzi.

Faza I – interpretacja związanych z nią nawarstwień 
dostarcza pewnych trudności. Stanowił ją drewnia-
no-ziemny wał o szerokości 5 – 9 m (w zależności od 
przyjętego wariantu rekonstrukcji układu stratygra-
ficznego). Chronologię odnieść należy do IX-poł. X w.
Faza II – rozbudowa starszego założenia, z budową 
odcinkowego wału „zaporowego” od zachodu Chro-
nologię odnoszono do 2. poł. X po XII w.
Nie można także wykluczyć możliwości istnienia 
sugerowanej przez A. Chmielowską 3 fazy grodu 
(1979: 70). Jednak jej zbyt nikłe ślady nie pozwalają na 
wysuwanie wiążących wniosków.

Chmielowska 1969; 1974; 
Sikora 2009: 42, 51, 79-80.
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powielania dotychczasowych ustaleń. Genezy tych 
niewielkich założeń dopatruje się powszechnie od 
wielu lat w erozji systemu prawa książęcego (rozu-
mianego zgodnie z założeniami K. Modzelewskiego 
(1975) oraz monarszego regale grodowego (zob. Ko-
łodziejski 1994: 53-63; Kajzer 1986: 334; 2007: 26). 
Zgodnie z założeniami tej teorii, dotychczas za-
strzeżone dla panującego prerogatywy w dziedzinie 
wznoszenia budowli obronnych w połowie XIII w. 
ulegały stopniowemu rozkładowi, częściowo wsku-
tek wzmożonej akcji immunitetowej, zainicjowanej 

zresztą przez nadania na rzecz Kościoła, zwłasz-
cza tzw. kasztelanii majątkowych. Tymczasem, jak 
zdają się sugerować historycy, tacy jak S. Gawlas 
czy M. Pauk, pojawiające się od połowy XIII w. 
wzmianki o książęcych zezwoleniach na budowę 
zamku prywatnego mogą być rozumiane nie jako 
efekt erozji regale (i systemu prawa książęcego), ale 
jako próby ich egzekwowania (Pauk 2003: 5). Być 
może więc należałoby problematykę genezy pry-
watnych warowni rozważyć ponownie, szczególnie 
wobec podnoszonych przez S. Gawlasa problemów 

133



Jerzy Sikora

funkcjonowania takich obiektów już – być może – 
w okresie XI-XII w., na co nie ma miejsca w modelu 
K. Modzelewskiego (Gawlas 2000: 77 nn.)15. Nale-
żałoby więc może postrzegać problem genezy pry-
watnych warowni w sposób nieco bardziej złożony, 
uwzględniający zmienność norm ustrojowych oraz 
indywidualne ambicje i możliwości książąt oraz po-
tencjalnych właścicieli.
 Kwestie genezy prywatnych obiektów warow-
nych oraz towarzyszących ich wznoszeniu uwarun-
kowań prawno-politycznych wykraczają poza tema-
tykę niniejszego studium. Faktem jest, że pierwsze 
ewidentnie prywatne obiekty, nawiązujące do sche-
matu siedziby motte powstały w Polsce Centralnej 
dopiero w 2. połowie XIII w.
 Zestawienie znanych obiektów (por. pra-
cę L. Kajzera (2004) czy też A. Marciniak-Kajzer 
(2011) wzniesionych w 2. połowie XIII i początkach 
XIV w. wskazuje dość wyraźnie, że zwyczaj ich bu-
dowy nie mógł być traktowany jako powszechny, 
nawet wśród rycerstwa, na co wielokrotnie zwracał 
uwagę L. Kajzer. Choć chronologia powstawania 
tych niewielkich warowni często odnoszona jest 
do XIII w., warto pamiętać o wielokrotnie przywo-
ływanym w studiach L. Kajzera casusie obiektu w 
Podłężycach, datowanego w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX w. na 2. połowę XIII lub 
początek XIV w., który po reinterpretacji materiału 
źródłowego, dokonanej 30 lat później, przedatowa-
no na okres od połowy XIV w. po czasy nowożytne 
(Kajzer 1995: 186-187). Być może więc chronologia 
wielu z powyższych obiektów (zwłaszcza badanych 
od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XX w.) 
powinna być odmłodzona. Szczególnie wymow-
ne są tutaj prawidłowości zaobserwowane przez A. 
Marciniak-Kajzer, z których wynika, że zdecydowa-
na większość datowań odnoszących się do XIII w. 
to efekt badań z lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych, zaś z upływem czasu (a także rosnącego 
doświadczenia archeologów oraz znajomości mate-
riału ruchomego?) liczba tak datowanych obiektów 
spadała. O ile w latach sześćdziesiątych XX w. uzna-
no, że 85% badanych obiektów należy datować na 
wiek XIII, to już 30 lat później datowano tak zaled-
wie 5% badanych obiektów (Marciniak-Kajzer 2011: 

15 Zagadnienie to na obszarze Polski Centralnej wiąże się 
przede wszystkim z problematyką skrzyńskich włości proto-
plastów Duninów-Łabędziów.

307-310). Dane te mogą wskazywać na konieczność 
weryfikacji starszych ustaleń chronologicznych. Z 
drugiej strony L. Kajzer przypomina wzmiankę z 
Rocznika Traski, zgodnie z którą w 1332 r. Włady-
sław Łokietek spalić miał w Wielkopolsce aż 50 po-
dobnych fortalicji, co sugeruje masowość zjawiska w 
początkach XIV w. (Kajzer 2004: 158).

Problem konserwatyzmu w zakresie obrządku po-
grzebowego

 W literaturze archeologicznej podkreśla się, że 
około połowy XII w. następuje odejście od mniej 
lub bardziej bogato wyposażanych i mniej lub bar-
dziej regularnie rozplanowanych w układzie nawią-
zującym do rzędowego cmentarzysk pozakościel-
nych, charakteryzujących się także często zmienną 
orientacją ułożenia głowy zmarłego (na wschód lub 
na zachód) oraz zasadniczo jednowarstwową dys-
pozycją pochówków (Zoll-Adamikowa 1971: 550). 
W ich miejsce wraz z zagęszczaniem sieci kościołów 
o funkcjach „protoparafialnych” upowszechniają się 
cmentarzyska przykościelne, gdzie ubogo wyposa-
żone lub niewyposażone wcale pochówki składane 
są warstwami, ze ścisłym przestrzeganiem zachod-
niej orientacji głowy zmarłego. Tak postrzeganej 
chronologii tego procesu nie sposób udowodnić 
w materiale odnoszącym się do Polski Centralnej.
 Najstarsze przykościelne cmentarzyska szkieleto-
we w tym regionie można odnieść prawdopodobnie 
do XII w., ale sugeruje to bardziej chronologia naj-
starszych świątyń niż archeologiczne fakty. Archeolo-
gicznemu rozpoznaniu poddano stosunkowo nielicz-
ne cmentarzyska przykościelne z wczesnego okresu. 
Wymienić można tutaj dość nieliczne pochówki ze 
stanowiska określanego jako Łęczyca-Emaus, zwią-
zanego zapewne z kościołem św. Krzyża, wzmian-
kowanym w 1235 r. (Abramowicz 1955: 294-295), 
z wnętrza kolegiaty w Tumie (Abramowicz, Nadolski, 
Poklewski 1971; Dąbrowska 1996; 1997; 2008: 17, 
20-21, 22, 25, 32, 57nn.) oraz cmentarzyska rozciąga-
jącego się wokół kościoła (Ginter, Pietrzak, Starecka 
2006-2007) czy zespół pochówków z cmentarzyska 
przy kościele św. Mikołaja w Żarnowie, znany z ba-
dań E. Kierzkowskiej-Kalinowskiej z lat 1971-1973 
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(dotąd nieopublikowany)16. Większość z nich dobrze 

16 Pozyskane materiały zdeponowane są w Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu. W archiwach tej in-
stytucji znajdują się także informacje o wynikach badań 
z formie maszynopisów, których kserokopie wykonane 
staraniem Zbigniewa Lechowicza z łódzkiego oddziału 
NID znalazły się także w Instytucie Archeologii UŁ: E. 
Kierzkowska-Kalinowska, Sprawozdanie z badań archeo-
logicznych prowadzonych w Żarnowie w 1971 roku; taż, 
Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych 
w Żarnowie w roku 1973; taż Dziennik badań stanow-
iska 2 w Żarnowie, pow. Opoczno; taż, Dziennik badań 
stanowiska 1 w Żarnowie, pow. Opoczno; Dziennik badań 
stanowiska 3 w Żarnowie, pow. Opoczno.

wpisuje się w standard chowania zmarłych na cmen-
tarzyskach przykościelnych, warto przy tym pod-
kreślić obecność wśród nich grobów wyposażanych 
w ozdoby (głównie większe formy kabłączków skro-
niowych, ewentualnie pierścienie i inne ozdoby).
 Cmentarzysk przykościelnych należy się do-
myślać także przy innych obiektach sakralnych, 
o których będzie mowa poniżej. Stwierdzić jednak 
należy, że w XII i jeszcze w 1. połowie XIII w. były 
w Polsce Centralnej zjawiskiem stosunkowo rzad-
kim, elitarnym i nieco egzotycznym. Zdecydowana 

Ryc. 3.  Lokacje miast w Polsce Centralnej na tle sieci ośrodków grodowych oraz tzw. gródków stożkowatych
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większość ludności chowana była nadal na pozako-
ścielnych cmentarzyskach w sposób nieodbiegają-
cy znacząco od tego, z czym mieliśmy do czynienia 
w wieku XI. Wymownym przykładem jest niewiel-
kie cmentarzysko w Poddębicach, gdzie odsłonięto 
szereg pochówków z wyposażeniem, ozdobami – 
głównie kabłączkami skroniowymi, uzbrojeniem 
oraz naczyniami ceramicznymi i drewnianymi 
wiaderkami z żelaznymi okuciami. Chronologia 
stanowiska jest zdeterminowana przez znaleziska 
monet: denara Władysława Hermana z końca XI w. 
i denara Władysława Laskonogiego z początku XIII 
w. (Wiklak 1960). Niewielkie rozmiary cmentarzy-
ska wskazują, że było ono wykorzystywane przez 
stosunkowo nieliczną wspólnotę, zapewne przez 
niespecjalnie długi czas. Wszystko wskazuje na to, 
że jego chronologię należy zamknąć w ramach po-
czątku XII-1. ćwierci XIII stulecia.
 Nie należy mieć wątpliwości, że w świetle do-
tychczasowych badań przez całe XII stulecie za-
sadnicza większość ludności Polski Centralnej 
chowała swoich zmarłych na pozakościelnych 
cmentarzyskach, wyposażając pochówki w ozdo-
by, broń, naczynia ceramiczne i drewniane oraz 
inne przedmioty, czyli w sposób, jaki wedle obo-
wiązującej periodyzacji obrządku pogrzebowego 
powinien zakończyć się w połowie tego stulecia 
(Zoll-Adamikowa 1971). Tymczasem w niektórych 
miejscach, tak jak w Poddębicach, trwać mógł on 
jeszcze w początkach XIII w. W tym samym okresie 
przedstawicieli elit społecznych chowano już raczej 
we wnętrzach świątyń, stąd zapewne obserwowany 
w materiale brak pochówków szczególnie boga-
tych, wyposażonych w miecze czy elementy rzędu 
końskiego, jakie znamy z XI w. (Sikora 2009: 109-
110). Wraz z zanikiem pochówków elitarnych na 
cmentarzyskach pozakościelnych w XII w. niemal 
równocześnie pojawiają się dwa inne zjawiska: ka-
mienne płyty nagrobne (znane m.in. z Inowłodza, 
Skrzyńska, Tumu) oraz prywatne fundacje kościel-
ne (por. Sikora 2011: 130-131). Te ostatnie zostaną 
nieco szerzej omówione w dalszej partii tekstu. 
 Wydaje się, że do połowy XIII w. zwyczaj depo-
nowania broni i ozdób w grobach zanikł całkowicie 
i ostatecznie, choć bardziej precyzyjne określenie 
tej daty wymaga dalszych badań, przede wszystkim 
określania chronologii metodami niezależnymi (ra-
diowęglowymi). Przemiany te wynikały zapewne ze 

splotu rozmaitych czynników: obok rozwoju sieci 
parafialnej były to zapewne także przemiany struk-
tury społecznej. Dotychczasowe próby wyjaśnienia 
zjawiska poprzez postępy chrystianizacji wydają się 
uproszczone i niezadowalające.
Fundacje architektoniczne
 W świetle aktualnej wiedzy w wiek XII Polska 
Centralna wkraczała najprawdopodobniej z dwoma 
jedynie budynkami kościelnymi: kamienną budow-
lą odkrytą pod bryłą kolegiaty w Tumie pod Łęczy-
cą i wzmiankowanym przez Anonima zw. Gallem 
drewnianym kościołem w Spicymierzu. Chronologia 
pierwszej budowli nie jest pewna, ale wbrew pona-
wianym próbom podtrzymywania wczesnej datacji, 
z około roku 1000, podejmowanym przez T. Poklew-
skiego (1997; 2002), najbardziej prawdopodobne wy-
daje się wiązanie jej z 2. połową XI w. i działalnością 
Kazimierza Odnowiciela lub Bolesława Śmiałego 
(Świechowski 2009: 556-557; Sikora 2002; 2009: 94-
96)17. Forma architektoniczna drugiego obiektu nie 
jest znana. Jest on wymieniany dwukrotnie przez 
Galla w kontekście niezbyt szczęśliwych perypetii ar-
cybiskupa Marcina (Gall, Kronika, ks. 11, rozdz. 43, s. 
113; Dobosz 2002: 196-197; Sikora 2009: 96).
 Szersza akcja fundacyjna, owocująca powstaniem 
szeregu budowli murowanych, rozpoczęła się właśnie 
w XII w. Powstał wtedy kościół św. Idziego w Ino-
włodzu, fundacji najpewniej Bolesława Krzywouste-
go, znany obecnie w swojej konserwatorskiej kreacji 
z lat trzydziestych XX w. (Grzybkowski 1976; Toma-
szewski 1974: 76-79), kolegiacka świątynia w Rudzie, 
rozpoznana w badaniach archeologiczno-architekto-
nicznych przez L. Kajzera, P. Filipowicza i Z. Lecho-
wicza (Kajzer [red.] 2009), czy kościół św. Małgorzaty 
w Górze (pierwotnie pod wezwaniem Marii Pan-
ny). Najważniejszą architektoniczną fundacją XII w. 
była budowa kolegiaty w Tumie pod Łęczycą. Kon-
sekrowana w 1161 r. trójnawowa bazylika emporo-
wa mimo upływu już około 130 lat od ukazania się 

17 Problemu nie wyjaśniły bynajmniej badania 14C drobin wę-
gla z zapraw, pobrane w ramach projektu „Chronologia wcze-
snopiastowskiej architektury kamiennej” realizowanego przez 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Datowaniu poddano 
dwie próbki pochodzące z budynku kolegiaty. Jedna z nich 
wskazała na wzniesienie obiektu we wczesnym średniowieczu 
(bo tak chyba należy interpretować wyniki: 28,3% prawdopo-
dobieństwa na lata 1020-1050 AD, 39,9% na lata 1080-1150 
AD i 95,4% na lata 1010-1160 AD próbki), druga zaś, pobra-
na z „belki nad portalem” przyniosła datowanie 910-950 AD 
z prawdopodobieństwem (87,7%) (http://www.iaepan.edu.pl/
projekty/kamien/sesja1/tum.html). Oczywiście taka chrono-
logia obiektu jest raczej mało prawdopodobna...
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pierwszej pracy, którą poświęcił jej W. Łuszczkiewicz 
(1879), i kolejnych opracowań wybitnych historyków 
architektury (Tomaszewski 1974: 106-108 – tam star-
sza literatura) oraz archeologów (Orłowski 1983) jest 
obiektem nadal niedostatecznie poznanym.
 Wiek XIII przyniósł nie tylko wzrost liczby fun-
dacji monarszych, ale także rozpowszechnienie ar-
chitektury ceglanej. W budulcu tym zrealizowano nie 
tylko opisywaną już rotundę (i domniemane budow-
le rezydencjonalne) na drewnianym zamku Leszka 
Czarnego w Sieradzu, ale także szereg innych obiek-

tów, jak zabudowa claustrum w Sulejowie czy wcze-
snogotyckie prezbiterium kościoła w Rudzie (Kajzer 
[red.] 2009: 168-169). W XIII w. techniką ceglaną 
posłużono się zapewne podczas jakiejś przebudowy 
we wnętrzu kolegiaty tumskiej (por. Orłowski 1983). 
Najważniejszą ceglaną realizacją tej epoki był jednak 
kościół klasztorny dominikanów w Sieradzu.
 Obiekt ten był przedmiotem stosunkowo licz-
nych badań, zarówno archeologicznych, jak i archi-
tektonicznych (omówienie ich czytelnik znajdzie 
choćby w pracy P. Kurowicza, 1998-2000: 61). Pod-

Ryc. 4.  Kościoły Polski Centralnej w XIII w.: 1 – kolegiaty (zachowane lub przebadane/znane ze źródeł pisanych); 2 – klasztory (zachowane 
lub przebadane/znane ze źródeł pisanych); 3 – inne kościoły (zachowane lub przebadane/znane ze źródeł pisanych)
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Tabela 3. Zestawienie fundacji możnowładczych z XII-1. połowy XIII w. w Polsce Centralnej

Obiekt Fundator Stan zachowania/badania archeologiczne

Skrzyńsko Krąg rodzinny Piotra Włostowica
Obiekt niezachowany w bryle, całkowicie przebudowany w koń-
cu XVIII w. Odnaleziono elementy detalu architektonicznego 
(Lechowicz, Sikora 2009).

Skrzynno Krąg rodzinny Piotra Włostowica Badania Z. Lechowicza w 2010 r. Zidentyfikowane relikty 
murów.

Bałdrzychów Bałdrzych, protoplaści rodu Gąsków Nieznany i niebadany.

Witów Wit, protoplaści rodu Janinów Obiekt niezachowany. Całkowicie zniszczony przez budowę po-
ziomu krypt kościoła barokowego (Andrzejewski, Kajzer 2001).

Łęczyca, Stare Miasto, 
kościół św. Krzyża

Przodkowie Gumperta i Mszczuja, 
protoplastów Pobogów Obiekt nieznany.

Strońsko
Łączone przez L. Kajzera z pro-
toplastami Pobogów: Mszujem i 
Gumpertem

Obiekt zachowany w zasadniczym zrębie (zniszczeniu uległ 
masyw zachodni), poddany badaniom archeologiczno-architek-
tonicznym (Kajzer [red.] 2009).

Jerzy Sikora

sumowaniem stanu wiedzy stała się na długie lata 
monografia A. Grzybkowskiego (1974). W 2007 
i 2008 r. prace o charakterze ratowniczym prowa-
dził tutaj P. Kurowicz, pozyskując nieco informa-
cji wzbogacających zawartą tam wiedzę, a przede 
wszystkim odkrywając w fundamencie ściany 
skrzydła północnego zespół płytek ceramicznych 
z elementami fryzu arkadowego zdobionego lilią. 
Ten charakterystyczny dla XIII-wiecznych realizacji 
z obszaru polskiej prowincji dominikańskiej motyw 
architektoniczny ma analogie w budowlach zakonu 
z Krakowa, Wrocławia, Poznania i Głogowa. Wraz 
ze znanymi ceramicznymi, trójlistnymi kształtkami, 
z których również formowano fryzy, a także ma-
swerkowe wypełnienia okien i archiwolty portalu 
jest świadectwem warsztatowej doskonałości strze-
chy wznoszącej świątynię (Kurowicz 2009).
 Po omówieniu fundacji monarszych przejść na-
leży do zagadnień związanych z fundacjami możno-
władczymi, których niewielka liczba odpowiadała 
stosunkowo słabemu zasiedleniu terytorium.
 Powyższe zestawienie nie uwzględnia wszystkich 
możliwych obiektów. Brak w nim m.in. kościoła 
w Chełmie (zapewne na Górze Chełmo), które-
go ślad pojawia się w źródłach dopiero w XIV w., 
o którym Jan Długosz przechował tradycję wcze-
snej, XII-wiecznej fundacji Piotra Włostowica (choć 
warto pamiętać, że kronikarz nie zawsze słusznie 
przypisywał Włostowicowi fundację znanych sobie 
kościołów romańskich – por. Sikora 2009b).
 Osobny problem stanowią społeczne i ekono-
miczne uwarunkowania zjawiska kościelnych fun-

dacji możnowładczych. Ich postrzeganie (podobnie 
jak zagadnienie genezy prywatnych warowni) ściśle 
wiąże się z problematyką ustroju drugiej monarchii 
Piastów i miejsca w nim klasy możnowładczej. Ba-
dając te zjawiska przez pryzmat powszechnie przyj-
mowanej przez archeologów koncepcji „ustroju 
prawa książęcego” ukształtowanej przez K. Modze-
lewskiego (1975), świątynie takie postrzegalibyśmy 
jako efekt posiadania nadwyżek ekonomicznych, 
a szczególnie nadwyżek gruntowych. Nadane przez 
władcę dobra ziemskie w rozumieniu tej koncepcji 
nie mogły być podstawą ekonomicznej egzysten-
cji i prestiżu możnych, gdyż ich pozycja wynikała 
przede wszystkim z udziału w konsumpcji powin-
ności i świadczeń egzekwowanych przez aparat mo-
narchii. Możny żył więc z dworu i żył przy dworze. 
Zbędne w gruncie rzeczy dobra mógł przeznaczać 
na ostentację i dewocję związane z fundacjami ko-
ścielnymi. Tymczasem S. Gawlas zwracał uwagę na 
szczególne znaczenie instytucji kościoła prywatnego 
dla zrozumienia zjawisk zachodzących w warstwie 
możnowładczej w XII w. Jak pisał: „tego typu fun-
dacje kościelne i klasztorne nie pomniejszały w tym 
czasie substancji majątkowej właściciela” (Gawlas 
2000: 76). Zasadniczą zmianę tego stanu rzeczy 
przyniosły dopiero reformy gregoriańskie, które 
zaowocowały stopniowym wprowadzaniem zasa-
dy patronatu, w miejsce „kościołów prywatnych”, 
przy czym proces ten (podobnie jak i inne zwią-
zane z wprowadzaniem reformy) trwał stopnio-
wo i zakończył się dopiero w późnym średniowie-
czu. W Polsce Centralnej zahamowanie procesów 
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fundacyjnych (niezbyt tutaj zresztą intensywnych 
z uwagi na stosunkowo słabe zasiedlenie obszaru 
we wczesnym średniowieczu), być może wynikają-
ce ze zmienionych uwarunkowań kanonicznych, ale 
też zapewne przemian ekonomiczno-ustrojowych, 
czytelne jest w 2.-3. ćwierci XIII w. Jedną z ostat-
nich fundacji tego nurtu był zapewne kościół pw. 
Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku przebadany 
w ostatnich latach przez L. Kajzera, P. Filipowicza 
i Z. Lechowicza (Kajzer [red.] 2009: 55 nn. – tam 
też dalsza literatura). Ceglana architektura tej świą-
tyni, zapewne jedna z pierwszych na terenie władz-
twa Konrada Mazowieckiego, jest świadectwem no-
wych trendów i dobrze wpisuje się w ciąg budowli 
z tego budulca wznoszonych z inicjatywy księcia 
i związanych z nim możnowładców, czyli płockich 
kościołów św. Michała (kolegiaty) i św. Dominika 
(klasztornego dominikanów), kolegiaty św. Trójcy 
w Błoniu, klasztoru dominikanów w Sieradzu, ko-
ściołów w Rokitnie koło Błonia i Rokiciu koło Płoc-
ka (por. Filipowicz, Kajzer, Lechowicz 2009: 480).

Przemiany osadnicze
 W XII w. następuje znaczący wzrost intensywno-
ści procesów osadniczych. Co prawda, wzrost liczby 
zarejestrowanych archeologicznie punktów osadni-
czych w tzw. 4. fazie osadnictwa wczesnośrednio-
wiecznego w Polsce Centralnej (do połowy XIII w.), 
określony w pracy z 2009 r. (uwzględniającej wyniki 
badań, w tym AZP do 2004 r.), wyniósł około 20% 
w stosunku do okresu poprzedniego (łącznie: 820 
punktów osadniczych, 8 grodów, 43 cmentarzyska; 
por. Sikora 2009: 61), ale wynika to w znacznej mie-
rze z podstawowych problemów, jakie mieli badacze 
w klasyfikacji chronologicznej materiału. Wynikały 
one z długo pokutującego w ośrodku łódzkim prze-
konania o zasadniczej niezmienności form kultury 
materialnej, zwłaszcza ceramiki naczyniowej, w ra-
mach tzw. III okresu wczesnośredniowiecznego 
według Jażdżewskiego, trwającego od połowy X 
do połowy XIII w. Tymczasem szczegółowe studia 
nad materiałami z szeregu stanowisk badanych od 
lat osiemdziesiątych XX w. pozwoliły na wyróżnie-
nie zespołów osadniczych, które można datować na 
okres XII-XIII w.
 Szczególnie interesujący w tym kontekście wy-
daje się obraz osadnictwa stwierdzony w trakcie 
badań w rejonie zbiornika retencyjnego Jeziorsko, 

gdzie zarejestrowano rozległe osady w Pęczniewie, 
stan. 1/3 (Wilgocki [red.] 1985), Brodni, stan. 15, 
Tądowie Dolnym, stan. 2, i Skęczniewie, stan. 2, 
które funkcjonowały właśnie w XII i XIII w. (Krau-
se, Rogosz 1988). Na terenie osad stwierdzono ist-
nienie okazałych budynków (jeden z budynków 
z Pęczniewa miał powierzchnię 131,75 m2) oraz 
śladów wyspecjalizowanej produkcji (w tym me-
talurgicznej). Te duże osady pełniły najpewniej 
funkcje centralne dla licznych mniejszych, często 
o charakterze jednodworczym, m.in. w Wylazło-
wie, stan. 3A, 4 i 7, Zakrzewie, stan. 12, czy Ostro-
wie Warckim, stan. 12. Osadnictwo w tym rejonie 
mimo strukturalnych przemian trwało w głąb śre-
dniowiecza (w późnym średniowieczu powstały 
tutaj m.in. trzy gródki „stożkowate”). Analogiczne 
skupiska osadnicze, z osadami o charakterze pro-
dukcyjnym, udało się stwierdzić także w innych 
miejscach, m.in. w rejonie doliny rzeki Krasówki, 
nad Wolbórką w rejonie Wolborza oraz nad rzeką 
Dobrzynką i jej dopływami. Część z tych zespo-
łów uznać należy za efekt intensyfikacji osadnic-
twa związanej z kształtowaniem się kompleksów 
majątkowych: zaplecza gospodarczego Wolbo-
rza organizowanego przez biskupów kujawskich 
(z osadami w Bogusławicach i Krzykowicach – por. 
Chmielowska 1997: 2000; Garas, Sikora, Trzciński, 
w druku) czy też osadnictwa w Szynkielewie, Pe-
trykozach czy Piątkowisku, badanego w ostatnich 
latach w związku z budową obwodnicy Pabianic, 
które wiązać należy z budowaniem włości kapitu-
ły krakowskiej w Pabianicach, określanej przecież 
w źródłach jako Kasztelania Piątkowisko – castella-
nia de putconisce (por. Zajączkowski 1968; Zającz-
kowscy 1970: 29, 33, 139).
 Równolegle z procesami intensyfikacji osadnic-
twa wiejskiego w okresie XII-XIII w. obserwuje się 
ewolucję policentrycznych zespołów osadniczych, 
skupionych wokół głównych ośrodków prowincji, 
w efekcie której powstają złożone organizmy, któ-
re spełniają opracowane przez J. Piekalskiego kry-
teria „wczesnych miast”. Zagadnienie to obszerniej 
omawiałem już wcześniej w odniesieniu do Łęczycy 
i Sieradza (Sikora 2009: 125-130), nie ma więc po-
trzeby powielać tych ustaleń. Nowe dane do funk-
cjonowania ośrodka w Łęczycy przynieść może 
publikacja prac prowadzonych w rejonie grodziska 
przez zespół R. Grygla z Muzeum Archeologicznego 
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i Etnograficznego w Łodzi oraz niedawne prace nad 
zapleczem osadniczym Łęczycy prowadzone przez 
badaczy Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego sku-
pionych wokół L. Kajzera.
 Ruch lokacji miejskich dociera do Polski Cen-
tralnej dopiero w 2. połowie XIII w. Zestawienie 
XIII-wiecznych lokacji miejskich przypomniał nie-
dawno L. Kajzer (2007: 28-29), na podstawie zesta-
wienia R. Rosina (1959: 4) oraz M. Boguckiej i H. 
Samsonowicza (1986: 115), zwracając uwagę na to, 
że miasta prowincji należały w okresie późnego śre-
dniowiecza i nowożytności do kategorii ośrodków 
mniejszych i regionalnych, w znacznej mierze pół-
wiejskich (Kajzer 2004: 17; 2007: 28-29). Największe 
ośrodki miejskie są tożsame ze stolicami ziem – Sie-
radzem, Łęczycą, Wieluniem, później także Piotrko-
wem i zawdzięczają karierę szczególnym funkcjom 
centralnym. Miasta fundowane jeszcze w XIII w. po-
zbawione były murowanych umocnień. Pierścienie 
murów otaczające obszar objęty miejskim prawem 
uzyskiwały dopiero w XIV w. i później (Łęczyca, 
Piotrków, Inowłódz, Wieluń). Znamienne jest, że 
stolica województwa, czyli Sieradz, najprawdopo-
dobniej nigdy nie uzyskał pełnego obwodu murów 
(Widawski 1973: 418-424; Kajzer 2004: 69). Z badań 
archeologicznych znamy umocnienia o niewielkiej 
skali, pełniące raczej funkcje związane z delimitacją 
obszaru objętego prawem miejskim niż obronne. 
W Łęczycy u schyłku XIII w.18 był to niewielki wał 
ziemny (Rosin [red.] 2001: 666; Grabarczyk, Kowal-
ska-Pietrzak, Nowak 2003: 12), w Piotrkowie (loko-
wanym dopiero w 1313 r.) rodzaj parkanu, o nieja-
snej niestety chronologii (Muzolf 2001).
 Spośród miast regionu wszystkie były poddawa-
ne badaniom archeologicznym o różnym zasięgu, 
głównie podyktowanym względami konserwator-
skimi. Materiały z tych badań w większości przy-
padków nie zostały opublikowane, część uległa 
rozproszeniu w wyniku perturbacji związanych z 
upadkiem PKZ i reorganizacjami służb konser-
watorskich. Najlepiej pod tym względem wygląda 

18 Zdaniem L. Kajzera, XIII-wieczna lokacja Łęczycy dotyczyła 
ośrodka na terenie tzw. Starego Miasta. Zagospodarowywa-
nie późniejszego miasta lokacyjnego następowało stopniowo 
po zniszczeniu starszego ośrodka przez Litwinów w 1294 r. 
i ostatecznie miało miejsce po krzyżackiej rejzie z 1331 r., w 
okresie panowania Kazimierza Wielkiego (Kajzer 2012: 389). 
W tym ujęciu wał ów mógł funkcjonować między schyłkiem 
XIII a około połową XIV w.

sytuacja w Sieradzu, gdzie dysponujemy nie tylko 
publikacjami o charakterze wstępnych sprawozdań, 
ale także wynikami analiz 14C (Kufel-Dzierzgow-
ska 1993-1994; 1995-1996). Ujawniły one obecność 
drewnianej zabudowy miejskiej z 2. połowy XIII w., 
której towarzyszył zarówno materiał ceramiczny 
w postaci naczyń o wypale redukcyjnym (charak-
terystycznych dla tzw. ceramiki kolonizacyjnej), jak 
i tradycyjnym – utleniającym, przy czym ta druga 
kategoria występuje w skali raczej marginalnej.
 W świetle dotychczasowych badań wydaje się, że 
przynajmniej ważniejsze miasta lokacyjne (na pew-
no Sieradz) mogą być uważane za istotne centra, 
skąd prawdopodobnie rozpowszechniały się nowe 
wzorce produkcji ceramicznej. Badania na stanowi-
skach wiejskich (Krzykowice) wskazują, że w 2. po-
łowie XIII w. używano tam nadal technik produkcji 
wywodzących się z warsztatów o tradycji wczesno-
średniowiecznej, przy czym zaobserwowano zmia-
nę technologii wypału na ograniczającą dostęp tle-
nu, tak że w efekcie otrzymywano produkty nieco 
przypominające wypał redukcyjny (Garas, Sikora, 
Trzciński w druku). Ceramika naczyniowa z gród-
ków stożkowatych wykazuje większą różnorodność. 
Wypał całkowicie utleniający, „tradycyjny” spoty-
kany jest nadal w 2. połowie XIII w. jako wyłączny 
na grodziskach w Golicach i Witowie (Kamińska, 
Golczyńska 1970: 162), ale już w Jeziorsku, datowa-
nym na koniec XIII-1. połowę XIV w., pojawiła się 
śladowa liczba naczyń redukcyjnych (Krause 1976: 
299). Nieliczne okazy ceramiki redukcyjnej odkry-
to w Starym Koniecpolu (Pyzik 1992: 233-237) oraz 
w Majkowicach (Chmielowska 1976: 237)19.
 Jak wykazał S.M. Zajączkowski, akcja lokacji wsi 
na prawie niemieckim rozpoczęła się w Łęczyckiem 
już w XIII w. w dobrach monarszych, jednak zasad-
nicza ich większość była lokowana dopiero w XIV 
i XV w., co tłumaczy ten badacz skomplikowaniem 
stosunków politycznych (Zajączkowski 2003). Nie-
stety, problem ten nie był przedmiotem badań ar-

19 Obiekt w Starym Koniecpolu funkcjonował jeszcze w XIV 
w. i nie jest możliwe określenie, czy zaawansowana ceramika 
redukcyjna nie pochodzi z tego okresu. Zwłaszcza, że na gro-
dzisku tym wystąpiły także „dzbanki wypalone […] w atmos-
ferze utleniającej i dekorowane szerokimi na pół centymetra 
dookolnymi liniami malowanymi farbą koloru brązowego 
u nasady krótkiej szyjki oraz grupą poziomych żłobków na 
brzuścu”. Analogiczne wytwory, wykonywane z glin kaolini-
towych, zdobione ceglastą, brązową lub czerwoną farbą, sta-
nowiące odległą reminiscencję zachodnioeuropejskich wy-
tworów typu Pingsdorf, znane są z szeregu stanowisk z XIV 
w. z Wielkopolski, Polski Centralnej i północnej Małopolski.
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cheologicznych, co może jednak zmienić szersza 
publikacja wyników badań ratowniczych, zwłaszcza 
związanych z inwestycjami liniowymi, których prze-
cież w Polsce Centralnej nie brakuje.

Podsumowanie
 Polska Centralna w okresie XII-XIII w. przecho-
dziła przez etap politycznej, ekonomicznej i osadni-
czej prosperity, zwłaszcza w porównaniu do okresów 
wcześniejszych, które charakteryzowały się nieregu-
larną i rozrzedzoną siecią osadniczą. Bez wątpienia 
wpływ na te zjawiska miało relatywnie duże znacze-
nie Łęczycy w monarchii Bolesława Krzywoustego 
oraz wykształcenie się prowincji łęczyckiej. Ogólno-
polskie znaczenie Łęczycy ugruntowały wydarzenia 
związane z buntem juniorów oraz umieszczenie tu-
taj centrum oprawy wdowiej księżnej Salomei. Re-
gularnie odbywane w Łęczycy zjazdy książąt oraz 
synody kościelne uczyniły ośrodek jednym z głów-
nych punktów na mapie dzielącej się monarchii.
 Wiek XIII to okres funkcjonowania prowincji 
w ramach rozległego księstwa Konrada Mazowiec-
kiego, podzielonego później między jego synów. 
Mimo stałej intensyfikacji procesów osadniczych 
i relatywnie niewielkich zniszczeń wywołanych 
najazdem mongolskim w 1241 r. nie sposób nie 
zauważyć, że Polska Centralna stanowiła w skali 
kraju obszar zapóźniony, nie tylko w stosunku do 
przodującego Śląska, ale także Małopolski i zachod-
niej Wielkopolski. Długie trwanie archaicznych już 
w innych częściach podzielonej monarchii zjawisk, 
jak „wczesnośredniowieczny” obrządek pogrzebo-
wy, zapóźnienie w recepcji nowych wzorców pro-
dukcji ceramicznej, tradycjonalizm budownictwa 
grodowego, słabe zaawansowanie akcji fundacji 
kościelnych, zapóźnienie w przejmowaniu wzorców 
architektury wczesnogotyckiej, późne pojawienie 
się lokacji miejskich i podkreślane przez L. Kajzera 
opóźnienie w recepcji przemian charakterystycz-
nych dla XIII w. czynią z tego obszaru prawdziwą 
peryferię. Mimo to godne odnotowania jest, że wła-
śnie z tego peryferyjnego, pod względem kultury, 
gospodarki i osadnictwa obszaru wyszedł władca, 
który zjednoczył podzieloną monarchię.
 Już po złożeniu niniejszego tekstu do druku po-
jawiły się nowe, istotne prace dotyczące omawia-
nego tematu. Wspomnieć należy o trzytomowej 
publikacji ostatnich badań w Tumie pod Łęczycą 

(Grygiel, Jurek 2014), publikacji archiwalnych ma-
teriałów z badań A. Chmielowskiej w Czerchowie 
(Motylewska 2010-2012); publikacji badań w Szy-
dłowie (Muzolf 2010-2012). Wszystkie one przy-
niosły istotne ustalenia, także dotyczące chronologii 
obiektów, co przekłada się na rozważania dotyczące 
także XII i XIII wieku. W latach 2013-2015 podjęto 
pod kierownictwem autora, w ramach Stowarzy-
szenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział 
w Łodzi współfinansowane przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego prace nieinwazyjne 
na grodziskach w: Chełmie, Ewinowie, Krzepocin-
ku, Mnichowie, Okopach, Rękoraju, Rozprzy, Spi-
cymierzu, Starych Skoszewach, Szydłowie, Witowie, 
Żarnowie, które zaowocowały już pierwszymi pu-
blikacjami (Kittel, Sikora, Wroniecki 2015a; 2015b; 
2015c). Pokłosiem tego programu jest realizowany 
właśnie pod kierownictwem P. Kittela z udziałem 
autora, program badań archeologicznych i pale-
ośrodowiskowych w Rozprzy, finansowany przez 
Narodowe Centrum Nauki. Oba programy przy-
niosły nowe, istotne dane, w przypadku zaś Rozprzy 
zaowocują najpewniej całkowitą zmianą poglądów 
zarówno na chronologię, jak i przestrzenny kształt 
założenia. Nowe dane przyniosą też badania prowa-
dzone w ostatnich latach przez Zbigniewa Lechowi-
cza na stanowisku „Emaus” w Łęczycy. Należy także 
wspomnieć o programie Anny Marciniak – Kajzer 
dotyczącym weryfikacji chronologii gródków rycer-
skich, który dostarczy w końcu zestaw niezależnych 
dat pozwalających na zobiektywizowanie sądów 
o genezie tego typu obiektów.
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Peripheries in the centre of the divided 
Kingdom. Archaeology of Central Po-

land in the 12th and 13th c. 
Summary

 For many years the 12th and 13th c. were marginalised by ar-
chaeological research. This probably resulted from a number 
of factors, but one of them seems to be a dividing line set on 
the year 1250, rooted in chronological systems functioning in 
Polish archaeology. It determined the focus and separation of 
interests of researchers studying the Early and Middle Ages, 
while the period in question was left on the peripheries of in-
vestigations undertaken by these two groups. Although field 
research, both of planned and rescue character, carried out over 
the recent years as well as monographs and synthetic overviews 
(eg. Kajzer 2003; 2007; Sikora 2009) have noticeably extended 
our knowledge, the subject of the 12th and 13th c. transforma-
tions can hardly be considered to have been exhausted. 
 Out of the seven fortified strongholds described in the Bull 
of Gniezno that would create the foundations of the adminis-
trative-territorial organisation in the 12th c. Central Poland, the 
field research allowed to identify the settlements in Tum, Spi-
cymierz, Sieradz, Rozprza and Żarnowo. Objects in Wolborz, 
Skrzynno and Małogoszcz have not as yet been recognised in 
the field. On the other hand, the list of strongholds operating 
in the 12th c. is supplemented by the sites of Chełm, Okopy and 
Rękoraj, unknown from written sources. Even though the ar-
chaeological recognition of these settlements is far from com-
plete, there is no doubt that until the 14th c. military architecture 
in Central Poland was limited to developing the early medieval 
model of earthen-and-wood fortifications. The growth of brick 
or stone constructions began only with the 14th c. The only nov-
elty that appeared during the period was the use of a motte-type 
model of strongholds. This applied both to modernization of 
older settlements (Rozprza, Spicymierz) and to construction 
of new ones, the latter constituting private property. From the 

mid-13th c. motte-type structures were used increasingly fre-
quently by members of nobility - in response to the demands 
ensuing from the growth of private land property. The research 
conducted over recent years, however, has indicated that the 
early (13th c.) chronology determined during older field surveys 
from 1960s to 1980s need to be verified.
 The region’s backwardness against the leading provinces of 
the country is apparent in funerary rites and the development 
of brick and stone architecture. Until the mid-13th c. the pre-
dominant funerary rite in Central Poland was typical of the 
earlier phases of the Middle Ages, with burials equipped with 
a number of items (elements of dress, ornaments, and even 
weapons and vessels) and cemeteries situated with no clear as-
sociation to sacral buildings. The custom disappeared only in 
the second half of the 13th c., alongside the growing number of 
churches with surrounding churchyards. Some observations 
(from Żarnowo and Łęczyca) seem to suggest that in the early 
phases ornaments (temple rings, among others) were depos-
ited in graves even in churchyard cemeteries. Very few brick 
and stone churches were built in Central Poland until the turn 
of the 12th c. (Tum, Góra św. Małgorzaty, Inowłódz). Their 
number increased only in the 13th c., involving both ducal and 
private foundations. However, the expansion of the network of 
churches that would become a basis for the parish system in 
fact took place only in the 14th century. 
 The 12th-13th c. saw a considerable growth of settlement sites. 
There appeared specialised production villages, a phenomenon 
previously absent in the region. The city foundation move-
ment reached Central Poland in the second half of the 13th c. 
The emerging towns (Sieradz, Łęczyca, Wieluń) were founded 
in the area of older, early mediaeval settlements. Their fortifi-
cations were set in brick and stone only in the 14th and 15th c. 
and were limited to just a few crucial centres (even Sieradz, a 
regional capital, apparently did not have a complete rampart 
enclosure until the end of the Middle Ages). Although the early 
structure of these centres has been very poorly recognised, it 
can be assumed that they played a major role in spreading new 
patterns of material culture, particularly of pottery production 
(in reduction-firing technology). 
 The above phenomena seem to demonstrate that despite geo-
graphically central location, the discussed region remained a 
cultural periphery in the 12th-13th c. Although in the result of 
political decisions Central Poland became an important place 
in the fragmented state, there was no significant acceleration of 
development. The marginal status of the area was consolidated 
in the 13th c. and only due to historical circumstances did a local 
duke Władysław Łokietek become a ruler who finally unified 
the state and restored the dignity of the monarchy.
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Mazovia in the 13th century – an archaeologist’s perspective

 Jeśli można mówić o okresie przełomowym w 
średniowiecznej historii Mazowsza to był nim wiek 
XIII. Wydarzenia polityczne, procesy społeczne 
i ekonomiczne, które wówczas miały miejsce, prze-
sądziły w dłuższej perspektywie czasowej o dal-
szych dziejach tej prowincji. To wówczas zarysował 
się kształt terytorialny Mazowsza, ugruntowały się 
czynniki przesądzające o odrębności jego struktur 
społecznych, czy obrazu kulturowego1. Panowanie 
Konrada I, obejmujące prawie całą pierwszą poło-
wę interesującego nas stulecia, było niewątpliwie 
okresem mazowieckiej prosperity. Otwiera ono czas 
niezależności politycznej Mazowsza, co więcej – po-
mimo koncentracji polityki władcy na opanowaniu 
dzielnicy krakowskiej – w tym okresie rozpoczy-
na się ewolucja zmierzająca ku nadaniu prowincji 
cech niezależnego bytu politycznego. „Skutkiem 
ubocznym” ekspansywnej polityki Konrada I wyda-
je się być też ostateczne ukształtowanie terytorialne 
Mazowsza, jeszcze sto lat wcześniej postrzeganego 
raczej jako obszar położony – z perspektywy wiel-
kopolskiej – „za Wisłą”. Pierwsza połowa XIII w. to 
także czas przemian gospodarczych, wyrażających 
się tak w akcjach kolonizacyjnych, jak i w pierw-
szych próbach lokacji miast (Gieysztor 2006: 149-
-160, tam też dalsza literatura). 
 Odmiennie potoczyły się dzieje Mazowsza w dru-
giej połowie tego stulecia. Najazd litewski w 1262 r. 
przyniósł katastrofę demograficzną i (przynajmniej 

1  Zagadnienia związane ze stereotypami postrzegania kultu-
rowej i społecznej odmienności Mazowsza w kategoriach 
„peryferyjności”, czy wręcz „zacofania” szeroko omawiają S. 
Russocki (1972) i H. Samsonowicz (2006).

czasowe) załamanie dotychczasowych struktur ad-
ministracyjnych. Potomkowie Konrada I, dzielący 
między siebie jego mazowiecką domenę, angażujący 
się w wewnętrzne spory, przestali prowadzić polity-
kę aktywną. Uwikłanie w konflikty między ekspan-
sywnymi sąsiadami – państwem zakonu krzyżackie-
go i Litwą też nie sprzyjało dalekosiężnym planom. 
Efektem było coraz silniejsze wiązanie się sojusza-
mi i małżeństwami dyplomatycznymi z książętami 
ruskimi i litewskimi, co z jednej strony zapewniało 
ustanie niszczących najazdów, z drugiej jednak ge-
nerowało stopniową „orientalizację” – polityczną, 
ekonomiczną, a zapewne i społeczno-kulturową 
Mazowsza (Suchodolska 2006: 213-237, tam też dal-
sza literatura). 
 Historię tego burzliwego stulecia poznajemy 
przede wszystkim dzięki zapiskom kronikarskim. 
Koncentrują się one na wydarzeniach, poza sferą 
naszego poznania pozostawiając struktury mazo-
wieckiej „codzienności” – sieć osadniczą, formy ży-
cia społecznego, pozyskiwanie i wymianę dóbr, sfe-
rę ideologiczną i wzory kultury. Truizmem byłoby 
przypominanie, że nauką predestynowaną do zgłę-
biania większości tych sfer jest archeologia, niejako 
z definicji zajmująca się badaniem przeszłych społe-
czeństw poprzez ich materialne pozostałości. Na ile 
archeologia to wyzwanie podejmuje i na ile też może 
mu sprostać – to główny temat niniejszego tekstu.
 Stan badań archeologicznych nad średniowiecz-
nym Mazowszem był w ostatnich latach przed-
miotem kilku obszernych publikacji (Miśkiewicz 
1981; 1982; 1988; Kalaga,  Wróblewski 1992; Duli-
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nicz 1992; 2004; 2005). Sygnalizują one różnorakie, 
z reguły „odwieczne” kwestie, takie jak problemy 
z datowaniem stanowisk i materiałów, konieczność 
studiów nad przemianami sieci osadniczej, obrząd-
ku pogrzebowego, procesem chrystianizacji i wiele 
innych. Jeden jest jednak rys wspólny wszystkich 
przytoczonych wyżej opracowań. Choć z założenia 
dotyczą one wczesnego średniowiecza, to zaintere-
sowania autorów koncentrują się na czasach „ple-
miennych” i okresie ekspansji państwa wczesnopia-
stowskiego. Wieki XII i XIII pojawiają się w nich 
z reguły jako graniczne ramy chronologiczne dato-
wania poszczególnych stanowisk, bądź jako, często 
umownie wyznaczane, momenty schyłku pewnych 
zjawisk kulturowych, takich choćby jak fenomen 
mazowieckich cmentarzysk z grobami w obudo-
wach kamiennych. Opracowania podejmujące te-
mat przemian zachodzących w XII i XIII w. są nie-
liczne i dotyczą zagadnień szczegółowych, jak na 
przykład pierwsza lokacja Płocka, studia nad XIII-
wiecznym Pułtuskiem, czy Czerskiem i ich zaple-
czem osadniczym2. Wiek XIII na Mazowszu to 
swoista „ziemia niczyja” między szeroko dyskuto-
wanymi zagadnieniami „budowy zrębów państwo-
wości”, a procesami politycznymi i ekonomicznymi 
schyłku średniowiecza.
 Może się więc wydawać, że spojrzenie archeolo-
ga na XIII-wieczne Mazowsze jest spojrzeniem skie-
rowanym w pustkę. Jest to jednak wrażenie mylne. 
Dysponujemy wszak bogatym zestawem materiałów 
z badań głównych ośrodków politycznych dzielnicy, 
trudne do oszacowania bogactwo danych dotyczą-
cych struktur osadnictwa zawierają materiały z badań 
AZP, czy wykopalisk inwestycyjnych. Problemem 
podstawowym jest tu raczej brak zainteresowania 
archeologów okresem postrzeganym już jako dome-
na historyków, a przez tych ostatnich – pomijanym, 
przede wszystkim ze względu na stosunkowo szczu-
pły zasób źródeł pisanych i brak zaufania do ustaleń 
dokonywanych przez archeologów. 
 Wydaje się jednak, że nawet analiza danych do-
stępnych w publikacjach pozwala ukazać potencjał 
problematyki badawczej tego okresu. W niniejszym 
tekście ukazany on zostanie poprzez próbę analizy 
struktur organizacji przestrzeni – zarówno w skali 
„makro”, obejmującej całą prowincję, jak i mikro – 

2  Wyjątkiem jest tu podsumowanie stanu badań nad 
wczesnośredniowiecznym Mazowszem południowo-
wschodnim autorstwa J. Kalagi i W. Wróblewskiego (1992)

na przykładzie kilku wybranych ośrodków central-
nych. Tu istotne też będzie pytanie o podnoszoną 
niekiedy kwestię początków i charakteru procesów 
urbanizacyjnych na Mazowszu.
 Na początek należy jednak zdefiniować obszar, 
którym będziemy się tu zajmować. Określenie tery-
torialnego zakresu pojęcia „Mazowsze” w wiekach 
średnich jest zadaniem wyjątkowo skomplikowa-
nym, posiada też bardzo bogatą literaturę przed-
miotu. Nie można tu wykorzystać kryteriów geogra-
ficznych, bowiem obszar dorzecza środkowej Wisły 
pozbawiony jest naturalnych barier wyodrębniają-
cych ziemie wchodzące w skład historycznego Ma-
zowsza, nawet w jego ustabilizowanych, XVI-wiecz-
nych granicach (Tyszkiewicz 2006: 43-48). Rzeczą 
oczywistą jest, że odmienny jest kształt terytorialny 
Mazowsza „plemiennego”, prowincji mazowieckiej 
w obrębie pierwszej i drugiej monarchii piastowskiej, 
czy domeny Konrada I. Nadto od połowy XIII w. 
obserwujemy szybko następujące i skomplikowa-
ne podziały poszczególnych części prowincji mię-
dzy przedstawicieli rozrastającej się gałęzi Piastów 
Mazowieckich3. Na początku XIII w. mazowieckie 
księstwo Konrada I obejmowało Mazowsze płockie, 
ziemie nad środkową Narwią aż do ujścia Biebrzy, 
środkowe Pobuże, czasowo także Drohiczyn, dorze-
cze Liwca i Świdra oraz późniejszą ziemię czerską 
i rawską na Mazowszu lewobrzeżnym. Integralną 
częścią tej dzielnicy były także Kujawy, ziemia do-
brzyńska i chełmińska oraz ziemie Polski środkowej 
z Łęczycą (Gieysztor 2006: 149n). Podziały tego roz-
ległego terytorium w szybkim czasie spowodowały 
uniezależnienie się Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i łę-
czycko-sieradzkiej, z kolei ziemia chełmińska stała 
się częścią państwa zakonu krzyżackiego. Dopiero 
wówczas ukształtował się zasadniczy zasięg teryto-
rialny ziem, określanych obecnie jako „Mazowsze”. 
Ramy formalno-prawne uzyskał on dopiero w dru-
giej połowie XIV w., dzięki reformom administra-
cji księstwa przeprowadzonym przez Siemowita III 
(Russocki, Pacuski 2006: 407n; Samsonowicz, Su-
pruniuk 2006: 273-274, tam też dalsza literatura). 
 Zmienność terytorialnego zakresu pojęcia „Ma-
zowsze” utrudnia przyjęcie w miarę obiektywnych 
kryteriów wyodrębnienia obszaru poddanego ana-
lizie. Biorąc pod uwagę zakres chronologiczny, 

3  Kwestię niejednoznaczności pojęcia „Mazowsze” w średnio-
wieczu szczegółowo omawia E. Kowalczyk (2005, tam też 
dalsza literatura, zob. także Suchodolska 2006: 225n).
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zdecydowano się na wybór obszaru pozostającego 
domeną książąt mazowieckich po połowie XIII i w 
XIV w., obejmujący Mazowsze płockie po Skrwę 
Prawą, na północnym wschodzie obszary dolne-
go i środkowego dorzecza Narwi i Bugu do ujścia 
Nurca, na południe od linii Bugu – dorzecze Liwca, 
a na zachód od Wisły – obszar między Pilicą, górną 
Bzurą i Skrwą Lewą. Syntetyczna charakterystyka 
przemian osadniczych Mazowsza jest na obecnym 
etapie badań niemożliwa. Podjęto więc próbę uka-
zania dynamiki przemian organizacji przestrzeni 

tej prowincji poprzez analizę kształtowania się sieci 
ośrodków grodowych, postrzeganych jako ośrodki 
władzy, centra administracyjne i swoiste stymulato-
ry procesów osadniczych (ryc. 1).
 Aby w pełni naświetlić znaczenie przemian 
dokonujących się w XIII w. w sieci grodowej Ma-
zowsza należy ukazać tło, na jakim one się doko-
nywały. W zgodnej opinii historyków lista grodów 
mazowieckich płacących dziewięcinę opactwu 
w Mogilnie może być uznawana za wiarygodny za-
pis struktury administracyjnej dzielnicy w okresie 

Ryc. 1.  Próba rekonstrukcji przemian sieci grodowej Mazowsza w XII-XIII w.: 1 – grody wybudowane w XIII w., 2 – grody wybudowane w 
XI-XII w., które przestały funkcjonować w XIII w., 3 – grody wybudowane w XI-XII w., funkcjonujące w XIII w., 4 – grody znane ze 
źródeł pisanych, o nieustalonej lokalizacji w terenie, 5 – granice obszaru uwzględnionego w opracowaniu. Opr. M. Trzeciecki
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po połowie XI w.4. Tworzyły ją założenia zbudo-
wane jeszcze w okresie „plemiennym” i zaadapto-
wane do nowych potrzeb (Raciąż, Nasielsk) oraz 
seria grodów „państwowych” wzniesionych przed 
połową XI w. (Płock, Wyszogród, Zakroczym, Se-
rock, Płońsk, Proboszczewice, Sierpc, Ciechanów, 
Szreńsk, Stupsk, Grudusk, Grzebsk)5. Na Mazowszu 
północno-wschodnim pierwsze ośrodki grodowe 
to położone nad Narwią Sambory i Nowogród, się-
gający korzeniami czasów „plemiennych” Święck, 
czy enigmatyczny Grodzisk nad Orzem (Górska 
et al. 1976: 56-57). Na Mazowszu południowo-
wschodnim rolę ośrodka centralnego pełnił naj-
prawdopodobniej gród w Grodzisku nad Liwcem, 
któremu towarzyszyło kilka mniejszych, zapewne 
krótko funkcjonujących założeń (Wróblewski 2001: 
214-219). Na lewobrzeżnym Mazowszu po poło-
wie XI w. wzniesiono gród w Czersku, zapewne też 
w Starej Warce, a jedynie hipotetycznie do tego cza-
su można odnosić powstanie Grójca, który zamyka 
krótką listę założeń grodowych z tego terenu (Pod-
wińska 1964; Górska et al. 1976: 129-130; Rauhu-
towa 1976: 82n; Kiersnowska 1991: 52n; Urbańczyk 
2004: 279-280). 
 Obraz ten nie uległ znaczącym zmianom w prze-
ciągu wieku XII. Należy tu wspomnieć przede 
wszystkim o założonym najprawdopodobniej 
w tym stuleciu grodzie w Pułtusku (Gołembnik, 
Makowski, Mierosławski 1997: 31-32; Stabrowska 
2005: 15n; Gołembnik, Polak 2006: 103n), a także o 
inwestycjach na obszarach położonych w środko-
wym biegu Narwi. W przeciągu XII w. powstaje tu 
dziewięć nowych grodów, w tym Wizna i Łomża – 
oba szybko zyskujące znaczenie ośrodków central-
nych dla tych terenów (Janiszowski 1969: 215-219; 
1970; Miśkiewiczowa 1982: 197-198; Twarowska 
1985; Brodzicki 1994: 12n; Ościłowski 2005: 87; 
Godlewska 2007: 8-14). Stosunkowo duża liczba 
nowych grodów, zakładanych wraz z zapleczem 
osadniczym na terenach wcześniej niezaludnio-

4  Dokument ten ma niezwykle bogatą literaturę przedmiotu 
– zob. m. in. Kürbisówna 1968; Płocha 1968; Labuda 2004. 
Pomimo, iż jest on falsyfikatem, większość badaczy uznaje za 
wiarygodną znajdującą się w nim listę grodów i odnosi ją do 
okresu umownie oznaczonego datą 1065.

5  Próbę rekonstrukcji terytorialnego aspektu sieci grodowej 
Mazowsza Płockiego w XI w. podjął M. Dulinicz (1993); 
zob. też uwagi krytyczne E. Kowalczyk (1994) i propozycję 
kształtowania się organizacji terytorialnej wczesnopi-
astowskiego Mazowsza w ujęciu autora niniejszego tekstu 
(Trzeciecki 2011: 94-100).

nych, wskazuje na prowadzenie tu intensywnej ak-
cji kolonizacyjnej (Miśkiewiczowa 1982: 186, 189; 
Ościłowski 2005: 84-86). 
 W południowo-wschodniej części omawianego 
tu obszaru nie zaszły znaczące zmiany. Nad środ-
kową Bzurą funkcję głównego ośrodka pełnił gród 
w Łowiczu – daty jego budowy nie znamy, niewy-
kluczone, że już przed połową XII w. stał się on wraz 
ze swym terytorium własnością arcybiskupa gnieź-
nieńskiego, a jego funkcje w strukturze państwowej 
przejął wybudowany w XII w. gród w Sochaczewie 
(Warężak 1952: 24n; Górska et al. 1976: 124-125; 
Gieysztor 2006: 129-130). Po połowie XII w. prze-
stał funkcjonować gród na wzgórzu zamkowym 
w Czersku. Przyjmuje się, że jego rolę przejął wów-
czas Grójec, lecz jest to jedynie nie poparta źródłami 
hipoteza (Rauhutowa 1976: 32; Kiersnowska 1991: 
45;  Urbańczyk 2004: 274-278).
 Ta skrótowa analiza kształtowania się sieci gro-
dowej wskazuje jak bardzo niejednolity jest obszar 
określany przez nas jako „Mazowsze”. Pod wzglę-
dem gęstości punktów osadniczych i liczby grodów 
wyróżnia się tu Mazowsze płockie z siedzibą władcy 
i stolicą diecezji. Nie można wykluczyć, że określe-
nie tota Masovia użyte w falsyfikacie mogileńskim 
odnosiło się jedynie do tego terytorium, zaś północ-
no-wschodnie i południowe części omawianego tu 
stanowiły „ziemię niczyją”, powiązaną ze struktura-
mi państwowymi ale nie postrzeganą jako część od-
rębnego regionu, czy prowincji. Dla tych obszarów 
charakterystyczne jest wyspowe występowanie za-
równo większych skupisk osadniczych, jak i powią-
zanych z nimi niekiedy grodów. Dopiero w XII w. 
na terenach położonych w dorzeczu Narwi powstała 
stosunkowo duża ilość nowych założeń, upodabnia-
jących ten region do Mazowsza Płockiego. Inwesty-
cje te świadczą być może o prowadzeniu planowej 
kolonizacji tych obszarów w oparciu o sieć lokal-
nych i regionalnych ośrodków centralnych, z grodem 
kasztelańskim w Wiźnie na czele. Być może jednym 
z czynników sprawczych tego ożywienia było biskup-
stwo płockie, dysponujące znanymi z tzw. dokumen-
tu Konrada kasztelaniami majątkowymi w Pułtusku, 
Brańsku, Broku i Święcku (Dobosz 2002: 89-91; Że-
browski 2006: 164-167 – tam też wykaz źródeł i wcze-
śniejsza literatura). Wyraźnie „niedoinwestowane” 
wydają się na tym tle tereny położone na południe od 
linii środkowej Wisły i Bugu.

152



Mazowsze w XIII wieku – spojrzenie archeologa

 Na tym tle można zaprezentować zmiany, jakie 
zaszły w sieci grodowej Mazowsza w ciągu XIII w. 
(por. ryc. 1). W części północno-zachodniej, którą 
umownie określić można jako „płocką” najbardziej 
wyrazistą zmianą jest porzucenie grodów położo-
nych w strefie pogranicza mazowiecko-pruskiego 
(Górska et al. 1976: 62-63, 133; Dulinicz 2000: 150-
-153). Wszystko wskazuje na to, że w tym okresie 
najdalej wysuniętymi na północ ośrodkami gro-
dowymi Mazowsza Płockiego pozostawały Sierpc, 
Raciąż i Ciechanów, oraz wzniesiony z inicjatywy 
Konrada I gród w Unierzyżu (Górska et al. 1976: 
145-147). Niewykluczone też, że na ten okres należy 
datować budowę niewielkiego grodu w Sońsku pod 
Ciechanowem (Górska et al. 1976: 127-129). 
 Większość grodów Mazowsza płockiego pełniła 
w owym czasie przede wszystkim funkcję ośrod-
ków administracji. Świadczą o tym pojawiające 
się od połowy XIII w. coraz liczniejsze wzmianki 
o kasztelanach sierpeckich, raciąskich, ciechanow-
skich, płońskich, wyszogrodzkich i zakroczym-
skich (Wolff 1962: 94-100; Russocki, Pacuski 2006: 
404-407). Odmienny status miał oczywiście Płock 
– od końca XI w. siedziba biskupa, a od połowy 
XII w. stolica księstwa dzielnicowego. Dla wschod-
niej części Mazowsza płockiego funkcje centralne 
pełnił zapewne Pułtusk – gród zniszczony na po-
czątku XIII w., stosunkowo szybko jednak odbudo-
wany, z czasem awansujący do roli jednej z głów-
nych siedzib biskupów płockich (Stabrowska 2005; 
Gołembnik, Polak 2006).
 Najprawdopodobniej na XIII w. datować moż-
na grupę kilku niewielkich założeń grodowych 
powstałych w południowej części Mazowsza płoc-
kiego. Są to obiekty w Grodni nad Skrwą oraz Ra-
dzikowo i Pieścidła – oba położone w pobliżu Za-
kroczymia. Jaką funkcję mogły pełnić – nie wiemy. 
Stan ich rozpoznania jest daleki od zadowalające-
go, pomijając obiekt w Grodni, uzyskane w trakcie 
badań dane wskazują, że były to założenia funkcjo-
nujące stosunkowo krótko (Górska et al. 1976: 50-
-52, 94-97, 115-116).
 Region płocki – jedyny w stosunku do którego 
możemy mówić o istnieniu sieci grodów w pełnym 
tego słowa znaczeniu – w XIII w. wykazuje się wy-
jątkową stabilnością. Jedyne zmiany polegają na po-
rzuceniu założeń położonych na północnej granicy 
tej części Mazowsza. Można przyjąć, że uległy one 

zniszczeniu w trakcie kolejnych najazdów pruskich, 
choć równie prawdopodobna wydaje się teza, że 
w wyniku ekspansji państwa zakonu krzyżackiego 
i wyeliminowaniu zagrożenia pruskiego nagroma-
dzenie punktów obronnych w tej strefie przestało 
być potrzebne. Interesującą kwestią jest też powsta-
nie kilku efemerycznych, niewielkich założeń gro-
dowych o nieokreślonej bliżej funkcji w centralnej 
i południowej części regionu.
 W północno-wschodniej części omawianego tu 
terytorium funkcje centralne nadal pełnił kasztelań-
ski gród w Wiźnie, kilkakrotnie niszczony w prze-
ciągu XIII w. i za każdym razem odbudowywany 
(Janiszowski 1969: 215-219; 1970; Miśkiewiczowa 
1982: 197-198; Brodzicki 1994: 12-13). Podob-
nie przedstawiały się losy grodów w Starej Łomży 
i Ostrołęce (Twarowska 1985; Ościłowski 2005: 84-
86; Godlewska 2007: 8-14). Ośrodki te, położone 
wzdłuż biegu Narwi, stanowiły także punkty cen-
tralne w skali lokalnej. Nie wiemy, jak długo funk-
cjonowały XII-wieczne założenia grodowe w Małym 
Płocku, Pieńkach – Grodzisku, Ławsku i Porytem. 
Najprawdopodobniej, niszczone kolejnymi na-
jazdami, w XIII w. zostały ostatecznie porzucone 
(Miśkiewiczowa 1982: 186, 189; Ościłowski 2005: 
84-86). Około połowy XIII w. uległ zniszczeniu 
gród w Święcku, który nie został już odbudowany, 
opuszczone zostały także otaczające go osady (Ja-
skanis 2008: 92-94). Nie wiemy nic o losach dwóch 
pozostałych ośrodków kasztelańskich biskupstwa 
płockiego – grodach w Brańszczyku i Broku. Godny 
podkreślenia jest jednak fakt trwania struktur osad-
niczych na terenach od połowy XIII w. permanent-
nie nękanych najazdami litewskimi. 
 Nie można natomiast wykluczyć całkowitego 
załamania się organizacji grodowej na terenie po-
łudniowo-wschodniego Mazowsza. Na początku 
XIII w. zniszczony został gród w Grodzisku nad 
Liwcem. Nie odbudowano go, a zdaniem W. Wró-
blewskiego (2001: 214-216) w tym samym czasie 
porzucono także pozostałe grody w dorzeczu Liwca. 
 Najbardziej dynamiczne zmiany zaszły w prze-
ciągu XIII w. na obszarze Mazowsza południowo-
zachodniego. Dopiero w tym okresie kształtuje się 
tu sieć grodowa sensu stricto. Około połowy XIII w. 
odbudowano gród na Wzgórzu Zamkowym w Czer-
sku i wybudowano w nim kościół pod wezwaniem 
św. Piotra, gdzie też zapewne przeniesiono grupę 
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kanonicką z Grójca (Kiersnowska 1989: 49n; 1991: 
43-46; Urbańczyk 2004: 276-278; Słupecki 2006: 28-
36). O losach tego ostatniego nie wiemy nic. Można 
jednak założyć, że pomimo utraty znaczenia, gród 
w Grójcu położony w pobliżu granicy Mazowsza 
i Małopolski funkcjonował nadal, podobnie jak XI-
wieczne założenie w Starej Warce. W tym też okresie 
na południe od Grójca wybudowano nowy gród – 
w Lewiczynie (Górska et al. 1976: 77-79). W XIII w. 
powstaje także gród w Starej Rawie, do którego oko-
ło połowy stulecia przeniesiono kasztelanię z Białej 
Rawskiej. Nowy ośrodek centralny funkcjonował 
stosunkowo krótko – przed końcem XIII w. urząd 
kasztelana przeniesiono do „nowej” Rawy położonej 
w rejonie grodziska na Anielskiej Górze (Lechowicz 
1991: 239-244; 2008). Szereg nowych założeń po-
wstaje także na obszarze dotąd pozbawionym gro-
dów – między dolną Bzurą a środkową Wisłą. Przed 
połową XIII w. powstaje gród w Błoniu. W tym sa-
mym czasie wzniesiono powiązane z nim zapewne 
obiekty w Zamczysku, Chlebni a także w Jazdowie 
(Cofta 1951; Górska et al. 1976: 21-24, 29-30, 153-
154, 170-171; T. Kiersnowska 1991: 46-48) 6. Wraz 
z funkcjonującym od XII w. Sochaczewem stworzy-
ły one sieć ośrodków pełniących funkcje rezyden-
cjonalne, administracyjne i obronne. Najprawdopo-
dobniej jeszcze przed połową XIII w. powstał gród 
w Gostyninie, u schyłku tego stulecia pojawiają się 
wzmianki o rezydujących w nim kasztelanach (Gór-
ska et al. 1976: 47-48; Pacuski 1990: 25-28). Był to 
pierwszy ośrodek grodowy na stosunkowo rozle-
głym terenie między dolną Bzurą a Skrwą Lewą.
 Przyczyn tej znacznej dynamiki w kreowaniu 
nowej sieci ośrodków centralnych na terenach do-
tąd słabo zagospodarowanych, można upatrywać 
w zmianach sytuacji politycznej. Południowe Ma-
zowsze, położone w pobliżu granicy z Małopolską, 
stało się terytorium niezwykle ważnym w kontek-
ście polityki Konrada I, konsekwentnie przez całe 
swoje panowanie zmierzającego do opanowania 
dzielnicy krakowskiej. Znaczenie miał także podział 
Mazowsza między synów Konrada, zagospodaro-
wujących swoje dzielnice – początkowo we współ-
pracy z ojcem, a następnie na własną rękę (Gieysztor 

6  W przypadku Chlebni przyjmuje się krótkotrwałe funkc-
jonowanie grodu w wieku XI, jednak zachowany do dziś 
kształt grodu wraz z towarzyszącymi mu osadami, wiązać 
należy z jego epizodem XIII-wiecznym (por. Górska et al. 
1976: 29-30; Kalaga, Olsienkiewicz 1998: 497).

2006: 149n; Suchodolska 2006: 213n – tam też dal-
sza literatura). Stąd też znaczna liczba powstających 
tu założeń o charakterze przede wszystkim rezyden-
cjonalnym – jak Czersk, Błonie i zapewne Rawa.
 Niezależnie od zmiennych losów poszczegól-
nych grodów w danych regionach, możliwe jest 
wskazanie ośrodków o szczególnym znaczeniu, peł-
niących funkcje centralne, wynikające tak z ich po-
łożenia, potencjału ekonomicznego, jak i z określo-
nych koniunktur politycznych. Między połową XIII 
a połową XV w. w ich sąsiedztwie lokowano miasta. 
Kwestia XIII-wiecznych początków urbanizacji Ma-
zowsza jest zatem warta rozważenia. Analiza rela-
cji nowo zakładanych miast do starszych zespołów 
osadniczych może przynieść odpowiedź na pytanie 
o charakter samego procesu, jego podobieństwa 
i różnice względem ziem ościennych, zwłaszcza 
w kontekście zmian społeczno – kulturowych gene-
rowanych przez pojawienie się nowej jakości, jaką 
w realiach XIII-wiecznej Polski było miasto7. Można 
zatem oczekiwać, że badania nad początkami i dy-
namiką procesu urbanizacji mogą dać przesłanki 
do refleksji nad genezą odmienności kulturowej re-
gionu i – być może – weryfikacji  przebrzmiałej już 
metafory Mazowsza jako „pewnego rodzaju Austra-
lii” (Tymieniecki 1920: 99), gdzie przez wieki kwitły 
formy życia społecznego w regionach „wyżej rozwi-
niętych” dawno zapoznane.
 W literaturze przedmiotu wielokrotnie rozwa-
żano kwestię tzw. ośrodków „wczesnomiejskich”, 
„protomiejskich” czy „zalążków miast”. O ile 
w ostatnich latach negowano ewolucyjny charak-
ter procesu urbanizacji krajów Europy środkowej, 
wskazywano jednak na istnienie złożonych struktur 
osadniczych, które uznać można za twory zbliżone 
do miast sensu stricto. Ich cechą charakterystyczną 
miała być policentryczność – składać się one miały 
ze zróżnicowanych pod względem wielkości, po-
łożenia i statusu prawnego skupisk ludności pozo-
stających w różnych relacjach z ośrodkiem władzy 
politycznej i administracji ulokowanym z reguły 
w ufortyfikowanym grodzie. Klasycznym dla ziem 
polskich przykładem takiego ośrodka jest Kraków 

7  „Rewolucja miejska” XIII w. jest tematem omawianym 
niezwykle szeroko. Pomimo upływu czasu aktualne pozostają 
uwagi B. Zientary (1976; 1976a; 1997: 48n). Spośród nowych 
prac, podejmujących wątek miasta jako miejsca „zderzenia 
kultur” warto przytoczyć teksty C. Buśko (1998) i przede 
wszystkim J. Piekalskiego (1998; 1999; 2007). W cytowanych 
pracach dalsza literatura.
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z siedzibą władzy świeckiej i duchownej w grodzie 
wawelskim, otoczonym przez szereg większych lub 
mniejszych skupisk osadniczych, rozwijających się 
wokół książęcych, biskupich i możnowładczych 
fundacji kościelnych (Piekalski 1998; 1999:23n – 
tam też dalsza literatura).
 W przypadku Mazowsza, położonego peryfe-
rycznie względem najbardziej dynamicznie roz-
wijających się ziem Małopolski i Śląska, pytanie 
o istnienie analogicznych struktur było podnoszo-
ne rzadko. Większość badaczy zakładała a priori 
długotrwały rozwój lokalnych centrów, sięgających 
czasów „plemiennych” , ukoronowany późną z re-
guły lokacją miasta, w zgodzie ze sformułowaną 
przez K. Tymienieckiego, a rozwiniętą przez S. Pa-
zyrę tezą o wyjątkowo powolnym procesie urbani-
zacji Mazowsza. Recepcja prawa miejskiego miała 
tu mieć charakter stopniowy i długofalowy, a obej-
mowała w pierwszym rzędzie osady targowe przy 
ośrodkach administracyjnych (Tymieniecki 1919; 
Pazyra 1939; 1959; por.  Russocki 1964; Kiersnow-
ska 1991; Zagrodzki 1992). 
 Jedyną jak dotąd konsekwentną próbę zdefinio-
wania ośrodków wczesnomiejskich na podstawie 
danych archeologicznych podjął M. Dulinicz (2001). 
Jego lista „zalążków miast” stworzona została na pod-
stawie wyznaczników takich, jak wielkość założeń 
grodowych, relacje do starszego osadnictwa, znalezi-
ska monet (pojedyncze i w skarbach), wag oraz od-
ważników, obecność śladów zorganizowanej produk-
cji, znaleziska wskazujące na znaczenie grodu jako 
ośrodka władzy. Zwracał też uwagę na rozmieszcze-
nie większości najważniejszych ośrodków tak wcze-
sno- jak i stricte miejskich nad największymi rzekami 
regionu – przede wszystkim nad Wisłą i Narwią, co 
wiązał ze znaczeniem tranzytowego szlaku handlo-
wego dla ekonomicznego rozwoju wspomnianych 
centrów. Uzyskany obraz był jednak na tyle ogólny, 
że trudno na jego podstawie przesądzać o „wcze-
snomiejskości” wymienianych tu ośrodków. Warto 
więc ponownie przyjrzeć się przynajmniej niektórym 
z nich, wskazując na pewne cechy, które decydować 
mogły o potencjalnej atrakcyjności przy podejmowa-
niu decyzji o lokowaniu miasta.
 Ośrodkiem predestynowanym do funkcji „pro-
tomiejskich” był Płock. Należy tu podkreślić stałą 
obecność w nim od końca XI w. przedstawicieli 
władzy politycznej i duchownej, istnienie licznych 

(jak na Mazowsze) fundacji kościelnych, wreszcie 
położenie na szlaku komunikacyjnym o ponadre-
gionalnym znaczeniu, a także stosunkowo wczesną 
datę lokacji miasta. Wyjątkowo dobry w porówna-
niu z innymi miastami Mazowsza, stan badań ar-
cheologicznych pozwala scharakteryzować układ 
przestrzenny ośrodka (Gołembnik 2011; Gołemb-
nik, Trzeciecki 2011; Trzeciecki 2011a – tam też 
starsza literatura).
 Przez długi czas w literaturze funkcjonował 
„policentryczny” obraz struktury urbanistycznej 
wczesnośredniowiecznego Płocka, będący efek-
tem sugestywnej, lecz nie popartej dowodami wizji 
W. Szafrańskiego (Trawkowski 1962; 1962a; So-
kołowski, Sołtysiak 1975: 12-16; Szafrański 1983: 
82n; Kiersnowska 1991: 37-42; Kordala 1995; 1998). 
Obraz ten, zawierający w sobie wieloczłonowe za-
łożenie grodowe z kilkoma podgrodziami, osadę 
targową, osady przy kościołach i klasztorach, a na-
wet wyodrębnioną gminę żydowską i port, w wyni-
ku ostatnio prowadzonych badań weryfikacyjnych 
uległ znacznym korektom (ryc. 2: A). Płock po po-
łowie XII i na początku XIII w. stanowił stosunkowo 
zwartą strukturę osadniczą, której centrum stanowił 
gród na Wzgórzu Tumskim. W obrębie wałów gro-
du wznosiła się monumentalna katedra, dwa kolej-
ne kościoły, a także niezlokalizowane dotąd kurie – 
książęca i biskupia. Po połowie XIII w. w północnej 
części grodu wzniesiono wkomponowaną w wały 
okazałą kamienną wieżę. W tej postaci gród prze-
trwał do rozpoczęcia budowy murowanego zamku 
na początku XIV w. (Trzeciecki 2011a: 137-148). 
 W bezpośrednim sąsiedztwie grodu, w strefie są-
siadującej z nim od północy i północnego wschodu, 
od XI w. rozwijała się osada podgrodowa. Zajmo-
wała ona stosunkowo niewielki obszar, ograniczony 
do rejonu dzisiejszego placu Narutowicza, badania 
wykopaliskowe wskazują na istnienie uporządko-
wanego układu przestrzennego z zestandaryzowaną 
zabudową i ciągami komunikacyjnymi. W jej obrę-
bie znajdowały się najprawdopodobniej dwa kościo-
ły, które lokalizować można w rejonie cmentarzysk 
szkieletowych odkrytych w północno – zachodniej 
i północnej części osady. W kierunku zachodnim 
zwarty zasięg osadnictwa ograniczał nieistnieją-
cy dziś głęboki jar prostopadły do skarpy wiślanej. 
W kierunku wschodnim, w miarę oddalania się od 
grodu osadnictwo ulegało stopniowemu rozrzedze-
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niu, a jego zasięg nie przekraczał obecnego placu 
Obrońców Warszawy (Gołembnik 2011: 247-266).
 Na początku XIII w. najgęściej zabudowaną część 
osady podgrodowej otoczono ziemnym wałem. Na 
zachód od linii fortyfikacji rozwinęło się kolejne sku-
pisko osadnicze związane z fundowaną w latach 20. 
XIII w. kolegiatą św. Michała, w części wschodniej 
impuls do intensyfikacji zasiedlenia dało umieszcze-
nie tu konwentu dominikanów wraz z kościołem p.w. 
św. Dominika. Obie fundacje były dziełem Konrada I 
i jak się wydaje związane były bezpośrednio z planami 
nadania Płockowi prawa miejskiego, co też nastąpiło 
w roku 1237. Znikoma jest nasza wiedza o wyglądzie 
i organizacji przestrzeni miasta pierwszej lokacji8. 
Podstawowych danych dostarczyły tu badania wy-
kopaliskowe prowadzone w południowej i północnej 
części placu Narutowicza oraz nadzory nad wyko-
pami instalacyjnymi w tym rejonie. Najważniejszym 
ustaleniem jest stwierdzenie, że procesowi lokacji 
towarzyszyła zmiana organizacji przestrzeni – wyty-
czenie nowych ciągów komunikacyjnych i całkowita 
rozbiórka starszej zabudowy (ryc. 3). Brak jest jednak 
podstaw do rekonstrukcji kształtu miasta, rozmiarów 
placu rynkowego, czy schematu parcelacji. Można 
jedynie przypuszczać, że oś organizującą przestrzeń 
miasta stanowiła szeroka ulica targowa, wzdłuż której 
rozmierzono działki miejskie (Polak 2008: 229; Trze-
ciecki 2011b: 66). 
 Analizując organizację przestrzeni Płocka, 
otrzymujemy obraz nie tyle ośrodka policentrycz-
nego, co stosunkowo zwartej struktury, rozrasta-
jącej się stopniowo wokół grodu. Wyraźny jest 
przy tym jego wydłużony, wrzecionowaty układ, 
równoległy do Wisły. Badania wykopaliskowe 
nie wskazują na znaczenie osady podgrodowej 
jako ośrodka produkcji i wymiany, choć ze źródeł 
XIII-wiecznych wiemy o gospodarczym znaczeniu 
wiślanej drogi wodnej. Dobrze czytelny jest nato-
miast obraz Płocka jako siedziby władzy świeckiej 
i duchownej, ośrodka skupiającego elity politycz-
ne i intelektualne. Od połowy XII do co najmniej 
połowy XIII w. gród z siedzibą książęcą i biskupią, 
katedrą i towarzyszącymi jej kościołami, fundacja-
mi kościelnymi w obrębie i na peryferiach osady 

8  Przyczyny, przebieg i kształt prawny lokacji szeroko 
omawiają H. Samsonowicz (1987), S. M. Szacherska (1992) 
oraz M. Dygo (1993); aspekt przestrzenny przekształceń 
ośrodka był przedmiotem studiów Z. Polaka (2001; 2008) i 
A. Golembnika (2011).

podgrodowej – od 1237 r. miasta, w tym dwiema 
kolegiatami i siedzibami zgromadzeń zakonnych 
stanowił zespół porównywalny z głównymi ośrod-
kami władzy monarchii piastowskiej. Wydaje się 
więc, że to stała obecność przedstawicieli władzy 
świeckiej i wybór Płocka na siedzibę diecezji były 
podstawowymi czynnikami „miastotwórczymi”. 
 Jako drugi co do znaczenia gród Mazowsza wy-
mieniany jest z reguły Czersk. Dla ziem Mazowsza 
południowego miał on pełnić taką samą funkcję jak 
Płock dla obszarów położonych na prawym brzegu 
Wisły i Bugu. O Czersku jako ośrodku „wczesno-
miejskim” pisała Kiersnowska (1973; 1986; 1991:42-
48) wskazując na jego układ przestrzenny, fundacje 
kościelne z siedzibą archidiakonatu, wreszcie ciągły 
rozwój od połowy XI w. do budowy zamku i loka-
cji miasta w XIV w. Tezę tą podtrzymał M. Dulinicz 
dodając informacje o archeologicznych wyznacz-
nikach „wczesnomiejskości”, takich, jak znaleziska 
monet, części wag, ślady produkcji rzemieślniczej 
(Dulinicz 2001: 15n ). 
 Obraz ten w znacznym stopniu skorygowała 
analiza wyników wykopalisk na terenie grodu oraz 
ostatnio prowadzone badania w obrębie osady pod-
grodowej i późniejszego miasta lokacyjnego. Anali-
zy stratygrafii grodu na wzgórzu zamkowym wska-
zują, że cechą charakterystyczna Czerska nie jest 
stopniowy harmonijny rozwój, a swoista cykliczność 
manifestująca się w fazach funkcjonowania grodu 
przerywanych okresami sporadycznej aktywności 
ludzkiej na terenie wzgórza (Urbańczyk 2004).
 Niewątpliwie przed połową XII w. Czersk był 
ośrodkiem znaczącym. Świadczy o tym nie tyle wiel-
kość samego grodu, co istnienie w nim murowane-
go kościoła, a także odkrycie bogato wyposażonego 
pochówku tzw. „kasztelana czerskiego”, poświadcza-
jącego obecność w grodzie przedstawicieli elit ów-
czesnego państwa (Rauhutowa 1972: 143-160; 1976: 
54-57; Słupecki 2006: 12-16). Jednak przez więk-
szość interesującego nas tu okresu gród na Wzgó-
rzu Zamkowym nie funkcjonował. Jego miejsce 
zajął rozległy cmentarz, pośrednio poświadczający 
dalsze istnienie ośrodka osadniczego, pozbawione-
go jednak – jak się wydaje – wyodrębnionej siedzi-
by władzy. Dopiero przed połową XIII w. Konrad I 
podjął odbudowę grodu i chyba dopiero wówczas 
zaczął pełnić on rolę nadrzędną dla południowo-za-
chodniego Mazowsza, postrzeganego jako odrębna 

156



Ryc. 2.  Płocki zespół osadniczy w 2. połowie XII (A) i 2 połowie XIII w. (B): 1 – gród na Wzgórzu Tumskim, 2 – podgrodzie, 3 – osadnictwo 
peryferyjne, 4 – zasięg miasta lokowanego w 1237 r., 5 – kolegiata św. Michała i osadnictwo peryferyjne, 6 – kościół i klasztor domini-
kanów. Legenda: 1 – obszar zabudowany, 2 – cmentarz, 3 – kościół Opr. M. Trzeciecki
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jednostka terytorialna (Urbańczyk 2004: 279-282)9. 
Z polityką tego władcy można wiązać też przeniesie-
nie z Grójca do Czerska siedziby zgromadzenia ka-
noników, osadzonego najpewniej przy fundowanym 
przez Konrada kościele św. Piotra in castro, a tak-
że erygowanie archidiakonatu obejmującego nowo 
organizowaną prowincję południowomazowiec-
ką10. Po 1264 r. Czersk awansował do rangi głównej 
siedziby Konrada II, a następnie Trojdena. „Karie-
rę” grodu przerwało po 1313 r. włączenie w obręb 
domeny Trojdena Warszawy, która bardzo szybko 
przejęła stołeczną rolę Czerska (Suchodolska 2006: 
222n; Słupecki 2006: 24-28).  
 Obecnie możemy rekonstruować XIII-wieczny 
Czersk jako niezbyt rozbudowany układ przestrzen-
ny z grodem położonym na cyplu wysoczyzny i nie-
wielkim skupiskiem osadniczym w jego bezpośred-
nim zapleczu, sąsiadującym z grodem od zachodu 
i północy (ryc. 4). Na terenie grodu funkcjonował 
murowany kościół, któremu archeolodzy i history-
cy zgodnie przypisują wezwanie św. Piotra. Towa-
rzyszyła mu stosunkowo zwarta zabudowa złożona 
z niewielkich budynków zrębowych. Podobne za-
budowania znajdowały się na terenie osady otwar-
tej, sięgającej do obecnej zachodniej pierzei Rynku. 
W jej obrębie natrafiono na ślady dwóch cmenta-
rzysk, którym także mogły towarzyszyć budowle 
sakralne (Suchodolski 1968: 141-142; Rauhutowa 
1976: 48n; Kiersnowska 1986: 206, 216; 1991: 43-45; 
Cędrowski 2001: 124; Urbańczyk 2004: 274-276). 
Na terenie osady podgrodowej około połowy XIV 
w. przeprowadzono lokację miasta, powtórzoną u 
schyłku tego stulecia (Słupecki, Soszyński 2006). 
Objęła ona teren dawnej osady podgrodowej, nie 
nawiązywała jednak do jej układu przestrzennego11. 
Rosnące szybko znaczenie Warszawy przyczyniło 

9  Wyraźną wskazówką jest tu – między innymi – tytulatura 
używana przez Siemowita I - dux Mazovie et de Czyrnsk lub 
dux Mazoviae et prouinciae Czirnensis (Słupecki 2006: 24).

10 Zagadnienie organizacji kościelnej na południowym Ma-
zowszu posiada bardzo bogatą literaturę przedmiotu (zob. 
Słupecki 2006: 26-36). Należy tu jedynie przypomnieć, że 
pierwsza wzmianka o archidiakonacie czerskim pochodzi z 
1252 r. (KDWlkp. 1, nr 599), Do wiązania powołania archidi-
akonatu z wydarzeniami lat 40. XIII w. skłaniają się m.in. T. 
Żebrowski (2006: 175-177) i L. P. Słupecki (2006: 30n). W 
cytowanych pracach dalsza literatura.

11 Badania ratownicze prowadzone przy okazji prac budowlan-
ych w centrum miasta wykazały, że jego nieregularny układ 
nie jest śladem sieci drożnej ośrodka przedkolacyjnego, a 
powstał w okresie nowożytnym na skutek degeneracji XIV-
wiecznego szachownicowego rozmierzenia, dokonującej się 
w trakcie postępującego w XVII i XVIII w. regresu gospo-
darczego miasta (Cędrowski 2001:122-127).

się do przeniesienia tam zarówno głównej siedziby 
władzy, jak i ośrodka kościelnego, czego wynikiem 
był powolny, trwający kilka następnych stuleci re-
gres miasta.
 Także w przypadku Czerska analiza danych ar-
cheologicznych przynosi obraz dość odległy od 
„klasycznego” modelu ośrodka „protomiejskiego”. 
Wczesnośredniowieczny Czersk swoim układem 
przestrzennym wpisuje się raczej na długą listę lo-
kalnych ośrodków władzy. Jego rola polityczna wy-
daje się być ściśle uzależniona od zmieniających się 
koniunktur, w wyniku których obserwujemy okre-
sowy szybki rozwój lub równie szybką degradację. 
 Wśród ośrodków klasyfikowanych jako „wcze-
snomiejskie” znajduje się też Pułtusk. Historycy za-
kładali stosunkowo wczesną datę jego wzniesienia, 
przyjmując, ze mógł zostać przekazany diecezji już 
w momencie jej założenia około 1075 r. Przyjmowa-
no także stosunkowo wczesną, około połowy XIII w. 
datę lokacji miasta, jako jej miejsce wskazując tzw. 
Stare Miasto – położone na prawym brzegu Narwi 
teren stanowiący przedmieście późnośredniowiecz-
nego Pułtuska (Zwolińska 1969; Wędzki 1970; Ka-
zimierski 1975; 1992: 11-23 – tam też dalsza litera-
tura). Główną przesłanką była tu nazwa miejscowa, 
wskazująca zdaniem badaczy na lokalizację pierw-
szego ośrodka miejskiego, zdezurbanizowanego po 
lokacji XIV-wiecznej.
 W porównaniu z wieloma innymi ośrodkami 
Pułtusk jest stosunkowo dobrze rozpoznany, przy 
czym aktywność archeologów koncentrowała się na 
terenie grodu. Niemniej po ponad 30 latach badań 
można w ogólnych zarysach zrekonstruować prze-
strzenny kształt zespołu osadniczego (Gołembnik 
1987; Gołembnik, Makowski, Mierosławski 1997;  
Gołembnik, Polak 2006; Pela 1992; 1997; 2000). Jego 
centrum stanowił gród położony na południowym 
krańcu wyspy w rozlewiskach Narwi. Obecnie przyj-
muje się, że teren grodu zasiedlony został przed po-
łową XII w., przy czym nie wiadomo, czy wówczas 
już wzniesiono fortyfikacje. W XII w. powstają także 
dwa kolejne skupiska osadnicze – bezpośrednio na 
północ od grodu, w rejonie kościoła św. Marii Mag-
daleny i na zachód od wyspy, na wspomnianym Sta-
rym Mieście (Gołembnik, Makowski, Mierosław-
ski 1997: 14-16; Pela 1992: 347-349; 2000: 11-13; 
Stabrowska 2005: 16-22). Wyniki ostatnio prowa-
dzonych badań wskazują, że w pierwszej z wymie-
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Ryc. 3.  Płock, plac Narutowicza. Organizacja przestrzeni centrum osady podgrodowej w 2. połowie XII w. (A) i miasta lokowanego w 1237 r. 
(B): 1 – zasięg wykopów archeologicznych, 2 – obiekty osadnicze, 3 – rekonstruowane zarysy budynków, 4 – przebieg ciągu komuni-
kacyjnego (ulicy?), 5 – rekonstruowana linia przebiegu pierzei rynku miasta lokacyjnego. Opr. M. Trzeciecki
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nionych osad już pod koniec mógł funkcjonować 
kościół, choć świątynia pod wezwaniem św. Marii 
Magdaleny poświadczona jest dopiero w źródłach 
XIII-wiecznych12. 
 Ten zespół osadniczy został zniszczony na po-
czątku XIII w. i odbudowany w latach 30. tego stu-
lecia. Z tego okresu mamy dobrze poświadczony 
ufortyfikowany gród gęsto zabudowany domami 
zrębowymi z moszczonymi drewnem ulicami. Ślady 
intensywnego osadnictwa z tego okresu uchwyco-
no także na terenie osady wokół kościoła św. Ma-
rii Magdaleny. Nie odrodziła się natomiast osada 
na Starym Mieście, nie natrafiono tu też na jakie-
kolwiek ślady wskazujące na postulowane przez hi-
storyków rozmierzenie tu XIII-wiecznego lokacyj-
nego Pułtuska. Wydaje się, że teren ten pozostawał 
niezabudowany do początku okresu nowożytnego. 
W takim kształcie Pułtusk przetrwał do kolejnego 
zniszczenia w 1368 r. Gród odbudowano, a u schył-
ku XIV w. rozpoczęto jego przekształcanie w muro-
wany zamek. Na zgliszczach osady rozmierzono na-
tomiast miasto z szachownicowym układem bloków 
zabudowy, całkowicie zacierającym przedlokacyjne 
układy przestrzenne (Gołembnik, Makowski, Mie-
rosławski 1997: 18-20; Pela 1992: 350-356; Gołemb-
nik, Polak 2006: 107-109).
 Niezwykle cennym efektem badań Pułtuska jest 
uzyskanie danych do bardzo wiernego odtworze-
nia ekologii, gospodarki i demografii XIII-wiecz-
nego grodu. Chociaż materiały wciąż czekają na 
opracowanie, to już z wstępnych analiz wyłania się 
obraz ośrodka niesłychanie egalitarnego o zestan-
daryzowanej zabudowie i zestandaryzowanym, 
niezwykle prostym, modelu życia, konsekwentnie 
utrzymywanym mimo dostępu do dóbr luksuso-
wych, poświadczonym przez znaleziska przedmio-
tów importowanych (Mierosławski 1995; Gołemb-
nik 1999; Gołembnik, Polak 2006: 107-108). Gdyby 
nie informacje ze źródeł pisanych, na podstawie 
wyników badań archeologicznych można by uznać 
Pułtusk za ośrodek podrzędny, o znaczeniu jedynie 
lokalnym, lub wręcz świadczący o cywilizacyjnym 
zapóźnieniu XIII-wiecznego Mazowsza (por. Buko 
2005: 327-328).

12 W rejonie kościoła św. Marii Magdaleny natrafiono na 
ślady cmentarzyska szkieletowego, które datować można na 
schyłek XII w. oraz relikty budynku drewnianego uznane 
przez odkrywców za pozostałość pierwszego pułtuskiego 
kościoła pod tym wezwaniem (Pela 1992: 348; Stabrowska 
2005: 18-19).

 Niewielka jest nasza wiedza o kształcie prze-
strzennym innych ośrodków Mazowsza, którym 
przypisuje się funkcje wczesnomiejskie. Wynika to 
przede wszystkim ze stanu badań i publikacji ich 
wyników. Często wskazuje się na szczególne zna-
czenie Ciechanowa – grodu wymienianego w do-
kumencie mogileńskim i predestynowanego do 
pełnienia funkcji centrum dla północnego Mazow-
sza (Kazimierski, Warecka-Kosacka 1957; Wędzki 
1961; Pazyra 1976: 12n; Górska et al. 1976: 31-34; 
Dulinicz 2001: 15n). Brak jest jednak danych umoż-
liwiających weryfikację tych tez13. Niewiele jest też 
informacji dotyczących Serocka. Znane jedynie 
z wstępnych publikacji wyniki badań grodziska po-
zwalają rekonstruować nieskomplikowany układ 
przestrzenny złożony z grodu i towarzyszącej mu 
osady (Zawadzka-Antosik 1968; Górska et al. 1976: 
121-122; Zagrodzki 1993: 9-12; Perlikowska-Pusz-
karska 2001: 111). Wydaje się, że oba wspomniane 
wyżej ośrodki nie odbiegały od typowego dla wcze-
snośredniowiecznego Mazowsza modelu. Składał 
się nań gród z towarzyszącą mu niewielką osadą 
przygrodową i strefą mniej lub bardziej rozproszo-
nego osadnictwa w dalszym zapleczu. Taki obraz 
uzyskujemy z opublikowanych ostatnio wyników 
wykopalisk w Święcku (Jaskanis 2008: 82n). Podob-
ne ustalenia przyniosły też studia W. Wróblewskiego 
nad zapleczem osadniczym Grodziska nad Liwcem 
(Wróblewski 2001: 212n).
 Na tym tle wyróżnia się, słabo rozpoznany, a nie-
zmiernie interesujący zespół osadniczy w Błoniu. W 
jego skład wchodzi wzniesiony przed połową XIII w. 
gród z murowaną kurią książęcą i wieżą na kopcu, 
towarzyszącą mu osadą podgrodową oraz położo-
ną dwa kilometry dalej kolegiatą fundacji książęcej, 
której zapewne także towarzyszyło skupisko osad-
nicze (Cofta 1951; Kiersnowska 1972; 1991: 48-51; 
Kunkel 2006: 18-19). Ośrodek ten rozwijał się sto-
sunkowo krótko, bowiem już w XIV w. jego funkcje 
jako siedziby władcy i centrum administracji teryto-
rialnej przejęła Warszawa. Niewiele zmieniła tu lo-
kacja miasta dokonana około 1380 r., a obejmująca 
teren wokół kolegiaty (Meyza 2001: 137-139). Kwe-
stia chronologii i wzajemnych relacji poszczegól-

13 Całkowicie niewiarygodne są opracowania szczegółowo 
przedstawiające przestrzenny kształt przedkolacyjnego 
Ciechanowa autorstwa badaczy uznających prawdziwość 
tzw. Rocznika Ciechanowskiego (zob. m. in. Kociszewski 
2000, tam też dalsza literatura).
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nych części składowych tego ośrodka winna stać się 
przedmiotem dalszych badań. Obecnie można jedy-
nie wskazać na pewne analogie – przede wszystkim 
z układem przestrzennym Płocka i Łęczycy (por. 
Lalik 1956: 643-645, ryc. 4; Polak 2008: 222, ryc. 1). 
Można postawić hipotezę, że inwestycje dokonane 
w Błoniu były próbą wykreowania ośrodka władzy 
i administracji, nawiązującego do wielofunkcyjnych 
centrów wczesnomiejskich, dokonaną przez Konra-
da I, bądź jego syna Siemowita. Co również godne 
podkreślenia ośrodek ten powstał w miejscu pozba-
wionym silnych starszych tradycji osadniczych, po-
nadto położonym z dala od szlaków komunikacyj-
nych o ponadregionalnym znaczeniu. Próba ta nie 
powiodła się przede wszystkim na skutek decyzji o 
lokacji Warszawy, która w przeciągu kilkudziesię-
ciu lat skupiła wszystkie funkcje centralne starszych 
ośrodków tej części Mazowsza, niewątpliwie przy-
czyniając się do ich degradacji. 
 Warto tu zaznaczyć, że model zastosowany 
w Błoniu został prawdopodobnie powtórzony 

w przypadku Rawy Mazowieckiej14. Stan badań 
nad dziejami tego ośrodka nie pozwala na weryfi-
kację tej hipotezy. Niemniej dzieje Rawy – siedzi-
by kasztelanii kilkakrotnie przenoszonej na nowe 
miejsca – wskazują na przemożne znaczenie inicja-
tywy władzy politycznej przy rozwoju centralnych 
ośrodków Mazowsza.
 Na zakończenie krótkiego przeglądu poten-
cjalnych „zalążków miast” warto zwrócić uwagę 
na rzadko wskazywany wyznacznik „miejskości” 
– XIII-wieczne fundacje zgromadzeń mendykanc-
kich. Zakony żebracze były niejako z założenia 
powołane do ewangelizacji mieszkańców miast i 
z ich hojności były utrzymywane. Stąd też obec-

14 Powstanie lokacyjnej Rawy z murowanym zamkiem 
poprzedzało funkcjonowanie zbudowanego po połowie XIII 
w. grodu na Anielskiej Górze (obecnie 1,5 km na południowy 
wschód od miasta) z budowlą murowaną – kaplicą lub kurią 
książęcą i niewielkim zapleczem osadniczym. W odległości 
około 2 km na północny zachód od grodu znajdowała się 
osada otwarta – tzw. Stare Miasto – prawdopodobnie z 
kościołem, przeniesionym następnie do miasta lokowanego 
w 1374 r. na miejscu obecnej Rawy (Lechowicz 1991; 2008; 
Grochowalski, Krajewska 2002: 8-10).

Ryc. 4.  Czersk – zespół osadniczy: 1 – gród z kościołem św. Piotra, 2 – zasięg osady podgrodowej, 3 – cmentarzysko w rejonie ul. Wareckiej, 
4 – cmentarzysko na wzgórzu „Kościelisko”. Opr. M. Trzeciecki
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ność dominikanów lub franciszkanów w ośrodku 
przedkolacyjnym może być dobrym wskaźnikiem 
jego potencjału ekonomicznego i demograficznego 
(Kłoczowski, Spież 2002:9n – tam też dalsza litera-
tura). Na Mazowszu konwenty dominikanów spoty-
kamy w XIII-wiecznym Płocku, gdzie ich pojawie-
nie się o kilka lat tylko wyprzedziło prawną lokację 
miasta oraz w ośrodkach nie uwzględnianych z re-
guły na liście „wczesnych miast” – w Sochaczewie 
i Starej Warce (Kłoczowski 1956: 156-158, 303-304; 
Rutkowski 1970; Dekański 1999: 82n; Żebrowski 
2006: 191-192, 461-462). O drugim z tych grodów 
nie wiemy praktycznie nic (Górska et al. 1976: 129-
130), natomiast obecność w nim braci zakonu ka-
znodziejskiego wskazywać może na podjętą przez 
Konrada II próbę stworzenia kolejnego ośrodka 
o cechach wczesnomiejskich, być może na wzór 
Płocka (por. Pazyra 1975: 48-50)15. Warto natomiast 
zwrócić uwagę na stosunkowo słabo rozpoznany 
Sochaczew. Z dotychczasowych nielicznych badań i 
przypadkowych odkryć wyłania się obraz stosunko-
wo dużego i rozbudowanego ośrodka, swoim ukła-
dem przypominającego nieco Płock. Jego centrum 
jest wybudowany w XII w. gród na Górze Zamko-
wej, o którego zabudowie i rozplanowaniu nie wie-
my nic. Od północy towarzyszy mu osada lub szereg 
osad rozciągniętych wzdłuż krawędzi doliny Bzury. 
W południowej części tego skupiska znajdował się 
fundowany w latach 40. XIII w. konwent domini-
kanów, zaś w północnej – kolejny murowany ko-
ściół na tzw. Poświętnem. Dokonana około 1368 r. 
lokacja na prawie chełmińskim pozostawiła znacz-
ną część układu przedkolacyjnego poza obrębem 
miasta (Musianowicz 1961: 348-350; Antoniewicz 
1970: 23-26; Wędzki 1975; Górska et al. 1976: 124-
125; Fijałkowski 1990). Nie można jednak wyklu-
czyć, że szczątkowo zachowany i słabo rozpoznany 
układ przestrzenny przedkolacyjnego Sochaczewa 
jest świadectwem kolejnej inwestycji dokonanej 
w XIII w. przez Konrada I lub jego synów.
 W przypadku wczesnośredniowiecznego Ma-
zowsza trudno mówić o istnieniu ośrodków speł-

15 Jest to zagadnienie interesujące zwłaszcza w kontekście 
omawianej wyżej stołeczności i „wczesnomiejskości” Czers-
ka, w którym przez całe jego dzieje nie osiadło żadne zgro-
madzenie zakonne. Rozpoznanie relacji miedzy oboma tymi 
ośrodkami wydaje się mieć znaczenie kluczowe dla studiów 
nad kształtowaniem się prowincji południowo-mazowieckiej.

niających kryteria „wczesnomiejskości”. Jedynym 
wyjątkiem jest Płock, którego pozycja tak w skali 
regionu, jak i całej monarchii była specyficzna. Nie 
świadczy to jednak o wyjątkowym zapóźnieniu cy-
wilizacyjnym regionu. Wydaje się, że funkcjono-
wanie ośrodków o cechach wczesnych miast było 
w realiach XIII-wiecznego Mazowsza niepotrzebne. 
Rolę centrów władzy politycznej i administracyjnej 
znakomicie spełniały grody zaopatrzone w skromne 
rozmiarami zaplecza osadnicze, tworzące struktury 
autarkiczne, samowystarczalne, silnie ze sobą po-
wiązane i nie wymagające dużych inwestycji (por. 
Modzelewski 1981: 335n; 2000: 56n; Moździoch 
1994; 2002: 195n; Urbańczyk 1994; 2002 – tam też 
dalsza literatura ). Cechą charakterystyczną przed-
lokacyjnych centrów osadniczych Mazowsza wy-
daje się być ich silne uzależnienie od władzy poli-
tycznej16. W przypadku Płocka działała ona jako 
czynnik stabilizujący, w przypadku Czerska i Błonia 
– odwrotnie. Wydaje się, że czynnik ten miał dale-
ko większy wpływ na rozwój danego ośrodka niż 
dogodne położenie na szlaku handlowym, czy silne 
zaplecze osadnicze. 
 Warto zwrócić uwagę na czynione w XIII w. pró-
by kreowania nowych ośrodków, nawiązujących do 
struktur miejskich, ale interpretowanych na spo-
sób rodzimy (Błonie, Sochaczew, Warka i być może 
Rawa). W przypadku tych inwestycji znaczący wy-
daje się wzorzec głównego ośrodka księstwa – Płoc-
ka. Większość tych prób zakończyła się fiaskiem. 
Proces urbanizacji rozpoczął się na nowo wraz 
z lokacją około 1300 r. Warszawy i powtórną loka-
cją Płocka, symbolicznie zrywającymi ze starszymi 
tradycjami i wprowadzającymi nowe, odmienne 
wzorce (Suchodolska 2006:213n; Samsonowicz 
2006: 362n – tam dalsza literatura). Dokonujące się 
w XIV i XV w. melioratio terrae księstw mazowiec-
kich realizowane już było w warunkach opóźnienia 
względem procesów, które dokonały się w sąsied-
nich dzielnicach. Wydaje się jednak, że opóźnienie 
to nie było wynikiem „odwiecznego” zacofania, 
a specyficznych uwarunkowań politycznych trudnej 
dla Mazowsza 2. połowy XIII wieku. 

16 Kwestię tą sygnalizowała już Kiersnowska (1991: 51), choć 
niewątpliwie przeceniała ona „miejskość” omawianych 
ośrodków.
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Mazovia in the 13th century – an archae-
ologist’s perspective 

Summary 

 The 13th c. was a turning point in the history of Mazovia (Ma-
zowsze). In a longer perspective, the political events as well as 
social and economic processes that took place at the time oc-
curred to be decisive for the future history of the province. The 
reign of Konrad I, which spanned almost the whole first half of 

the 13th c., was a period of prosperity. The 1262 Lithuanian raid 
brought about a demographic catastrophe and a temporary col-
lapse of administrative structures. The main sources of knowl-
edge about political history of Mazovia at that time are chroni-
cles. Reconstructing settlement network, forms of social life and 
cultural patterns, on the other hand, belongs to the domain of 
archaeology. However, the period in question remains beyond 
the scope of interest of archaeologists, who concentrate more on 
the beginnings of the early Middle Ages or the establishment of 
the structures of the Polish state. 
 The analysis of data available in publications allows for reveal-
ing the potential of research issues concerning the discussed pe-
riod. In this paper it is demonstrated through the study into the 
structures of spatial organization in both macro-scale (cover-
ing the whole region) and micro-scale (analysed on the basis of 
several selected central settlements). An attempt to demonstrate 
the dynamics of changes concerning spatial organization is 
based here on the analysis of development of stronghold centre 
networks. Prior to the beginning of 13th c. the most outstanding 
in terms the number of strongholds was Płock region, with the 
seat of the ruler and the diocese. The remaining area of Mazovia 
was characterised by scattered settlement clusters sometimes 
accompanied by fortified settlements. The fundamental change 
that took place over the 13th c. was the construction of a network 
of strongholds in the region south-west off the middle Vistula. 
 The transformations in settlement patterns are linked with 
Mazovia’s early urbanisation. The analysis of spatial structures 
in better recognised centres (Płock, Czersk, Pułtusk, Błonie) re-
veals that hardly any of them would meet the “early urban” crite-
ria. Płock, whose position both within the region and within the 
whole kingdom was special, stands as the only exception. It seems 
that in the 13th c. Mazovia there was no need for the function-
ing of centres with characteristics of early towns. The role of po-
litical and administrative centres was performed by strongholds 
backed by small village settlements, self-sustaining and requiring 
no large investments. The actual process of urbanisation began 
after 1300, following the granting of the city foundation charter 
to Warsaw. It would appear, however, that this belatedness did not 
resulted from Mazovia’s “long-time” backwardness but from the 
region’s specific political and economic conditions.
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The castellany of Chełmno against the background of Vistulian 
Pomerania in the 11th-13th centuries

Wstęp
 Geneza ziemi chełmińskiej obejmującej obszar 
międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy, generalnie wią-
zana jest w polskiej historiografii z latami 20-tymi 
XIII wieku a zwłaszcza z początkowym okresem 
panowania na tych terenach Zakonu Krzyżackiego. 
Pierwszym wiarygodnym dokumentem określają-
cym granice na tych rzekach jest ugoda Konrada 
z Krzyżakami z 1235 r. dotycząca nadania na rzecz 
Zakonu „całego terytorium zwanego chełmińskim, 
jak zawartego między Drwęcą i Osą na długość 
i szerokość” (Powierski 1973: 43). Tymczasem zie-
mia chełmińska jako jednostka organizacyjno-te-
rytorialna państwa piastowskiego mogła powstać 
już pod koniec X lub co bardziej prawdopodobne 
na początku XI wieku (ryc. 1). Wprawdzie źró-
dła pisane o tym fakcie nie informują, to jednak 
na podstawie dotychczasowych wyników badań 
archeologicznych można wykoncypować ogólny 
obraz ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej na 
tym obszarze i znamiennych dla niej określonych 
struktur terytorialnych (Chudziak 2010a: 28-34). 
Kluczową rolę odgrywało wtedy miejsce leżące 
na skrzyżowaniu, przechodzących przez omawia-
ne terytorium, głównych szlaków dalekosiężnych: 
szlaku wiślanego w wersji wodnej i lądowej, oraz 
szlaku prowadzącego z Rusi, przez północne Ma-
zowsze w kierunku Pomorza. To właśnie u zbiegu 
tych dwóch głównych ciągów komunikacyjnych, 
zaznaczających się w źródłach archeologicznych już 
w połowie X wieku, powstał wzmiankowany w póź-
niejszych źródłach pisanych ośrodek in Culmine, 

który należy uznać za główne centrum polityczno-
gospodarcze i religijne tych ziem (ryc. 2). Pozosta-
łości tego ośrodka znajdują się obecnie na terenie 
wsi Kałdus w woj. kujawsko-pomorskim. Od jego 
nazwy utworzonej zapewne w odniesieniu do cha-
rakterystycznego wyniesienia, nazwanego w okresie 
nowożytnym Górą św. Wawrzyńca, określono całe 
terytorium z nim związane (terra culmensis). Status 
tego obszaru położonego na pograniczu właściwego 
Pomorza rozpościerającego się na zachód od dolnej 
Wisły, Kujaw, Mazowsza oraz Prus nawiązywał za-
pewne do pogranicznych marchii charakterystycz-
nych dla państwa karolińskiego i ottońskiego, gdzie 
funkcje polityczno-militarne dominowały zapew-
ne nad gospodarczo-skarbowymi (Powierski 1995: 
84-85). Dalekosiężne plany Piastów wobec tego ob-
szaru odzwierciedlone zostały w pozostałościach 
infrastruktury głównego ośrodka, dwuczłonowego 
grodu obejmującego powierzchnię ponad 2 hekta-
rów oraz reliktów kamiennej budowli świadczących 
o bliżej nieokreślonych zamierzeniach dotyczących 
rozwoju organizacji kościelnej na tym obszarze.1 

1  Próba zakwestionowania XI-wiecznej chronologii reliktów 
architektury murowanej odkrytej u podnóża Góry św. Waw-
rzyńca w Kałdusie jest całkowicie nieuzasadniona (T. Ro-
dzińska-Chorąży 2010, por. również D. Sikorski 2012). Nie 
ma ona przede wszystkim oparcia w materiale źródłowym 
pozyskanym w trakcie systematycznych badań archeologicz-
nych prowadzonych w tym miejscu w latach 1996-2012. Abs-
trahując w tym miejscu od wyników analizy techniki budowy 
i formy odkrytej budowli zachowanej w stanie szczątkowym 
zaprezentowanej w kilku publikacjach, chronologię obiektu 
opracowano na podstawie analizy stratygrafii kulturowej i 
występującego w jej obrębie ruchomego materiału źródło-
wego, zwłaszcza ceramiki naczyniowej sklasyfikowanej w 
ramach dziewięciu faz rozwojowych. Przeprowadzone w 
ostatnich latach badania na tzw. gródku, w bezpośrednim 
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Z ośrodkiem w Chełmnie związane były połączo-
ne lokalną siecią dróg niewielkie ufortyfikowane 
ośrodki będące centrami okręgów grodowych funk-
cjonujących tu zasadniczo w 1 połowie XI wieku. 
Tworzyły one stosunkowo regularny układ, zwielo-
krotniony w północnej części obszaru wzdłuż szla-
ku pruskiego prowadzącego w kierunku Pomezanii 
(Chudziak 1997: 18). Z zasadniczym trzonem pań-
stwa ziemia chełmińska połączona była w tym cza-
sie przeprawami wiślanymi znajdującymi się przy 
grodach w Pniu i Wyszogrodzie leżącym już na le-
wym brzegu Wisły oraz w Rzęczkowie otwierającym 
drogę w kierunku Gniezna, a z właściwym Pomo-
rzem, przeprawami w Chełmnie i Grudziądzu. Ar-
cheologicznym wyznacznikiem tego terytorium jest 
ceramika rzemieślnicza typu Gronowo II, bardzo 
charakterystyczna pod względem technologiczno-
stylistycznym nie występująca zasadniczo poza tym 
obszarem. Całość obrazu uzyskanego na podstawie 
pozostałych analizy źródeł archeologicznych ta-
kich jak struktura osadnicza, rozkład przestrzenny 
i chronologia skarbów, rodzaj obrządku pogrzebo-
wego wskazuje, że włączenie tego obszaru obejmu-
jącego powierzchnie ponad 2500 km2, bezpośrednio 
do państwa Piastów stanowiło kolejny etap realizacji 
idei budowy Regnum Poloniae, przypadający zapew-

sąsiedztwie bazyliki, potwierdziły chronologię względną 
reliktów architektury, której terminus ad quem wyznaczają 
warstwy zawierające ceramikę zaliczoną do fazy V (1 połowa 
XI wieku), natomiast terminus ante quem warstwy z cera-
miką z fazy VI i VII (2 połowa XI-XI/XII wiek). W pobliżu 
reliktów budowli odkryto kilka poziomów zwartej zabudowy 
drewnianej w formie budynków mieszkalnych i moszczo-
nych ulic. W zgliszczach jednego ze spalonych budynków 
zrębowych datowanych na VI fazę rozwoju ceramiki odkryto 
liczne kamienie, miejscami obciosane pochodzące zapewne z 
pobliskiej budowli, wykazujące ślady użycia zaprawy, co do-
datkowo potwierdzałoby pozycję stratygraficzną murowanej 
budowli. Wyniki badań ceramiki w Kałdusie wyjaśniły nieja-
sną kwestię relacji chronologicznej materiałów ceramicznych 
zaliczanych na ziemi chełmińskiej do fazy IIIb-IIIc (Chu-
dziak 1990), a ostatnio w Napolu do faz V i VI (w tej sprawie 
ostatnio Bojarski 2012, s. 293-285). Dyskusyjna może być na-
tomiast rzecz jasna chronologia bezwzględna wyróżnionych 
faz rozwoju ceramiki opracowana na podstawie wyników jej 
analizy typologiczno porównawczej. Zarówno wyniki dato-
wań radiowęglowych, jak i liczne znaleziska numizmatyczne 
wskazywałyby jednak na względną poprawność dotychcza-
sowej chronologii ceramiki z Kałdusa i ziemi chełmińskiej. 
Pośrednio potwierdzają ją również wyniki analizy ceramiki 
naczyniowej z grodu bydgoskiego datowanego metodą den-
drochronologiczną na koniec lat 30-tych XI wieku do począt-
ku XII wieku, nawiązującej zasadniczo do fazy VII rozwoju 
ceramiki w Kałdusie. Ze względu na bardzo precyzyjną chro-
nologię materiały te stanowią bardzo dobry punkt odniesie-
nia dla datowania ceramiki z Kałusa. 

ne na czasy rządów Bolesława Chrobrego.2 W mo-
jej opinii, wyrażonej również przed laty przez Jana 
Powierskiego, ziemia chełmińska stanowiła wtedy 
odrębną i niezależną jednostkę administracyjną 
podległą bezpośrednio księciu (Powierski 1973: 6).

Rozpad państwa i niepokoje w 2 połowie XI wieku
 Problematyczne są również dalsze losy tego ob-
szaru a zwłaszcza kwestia genezy kasztelani cheł-
mińskiej pojawiającej się w źródłach pisanych 
expresis verbis dopiero w 1 ćwierci XIII wieku. Wo-
bec braku wcześniejszych źródeł pisanych można 
jedynie domniemywać, w jakim stopniu wydarze-
nia z lat 30-tych XI wieku, a ściślej rozpad państwa, 
działania militarne i towarzyszące temu zniszczenia 
strukturalne, doświadczyły omawiane terytorium 

2  Inaczej widzi tę kwestię ostatnio Michał Kara, który włącze-
nie ziemi chełmińskiej do terytorium piastowskiego umiesz-
cza już w 2 połowie X wieku (przed 992 rokiem). Brak jest 
jednak jednoznacznych świadectw powstawania w tym okre-
sie grodów odzwierciedlających inkorporację tych terenów 
przez Piastów. Nie oznacza to jednak, że tereny te nie mogły 
być wtedy uzależnione od Civitas Schinesgche i na zasadzie 
pertynencji wyrażonej w powinnościach trybutarnych pod-
legać księciu (Kara 2010: 319-321).

Ryc. 1.  Pomorze Nadwiślańskie w XI wieku. Legenda: 1. Chełm-
no/Kałdus; 2. Gdańsk; 3. grody z 2 połowy XI wieku; 
4. grody ogólnie datowane na XI wiek; 5. cmentarzyska 
kurhanowe, 6. domniemane miejsca kultu pogańskiego 
o ponadlokalnym znaczeniu; 7. cmentarzyska płaskie; 
8. zasięg księstwa gdańskiego; 9. zasięg ziemi chełmińskiej; 
10. wały kujawskie. Opr. W. Chudziak
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leżące na pograniczu prusko-pomorsko-polskim. 
To pograniczne położenie miało zresztą decydują-
cy wpływ na dalsze losy tego obszaru. Wymownym 
świadectwem tych zdarzeń jest w moim przekona-
niu, porzucenie idei budowy pierwszej kamiennej 
świątyni chrześcijańskiej oraz zniszczenie wielu 
ośrodków grodowych, włącznie ze spaleniem za-
budowy zrębowej grodu in Culmine (ryc. 3). Wie-
le z tych ośrodków powstało w miejscu dawnych 
grodów (m.in. Chełmża, Gronowo, Napole, Pień, 
Rzęczkowo, Świecie) lub na tzw. surowym korze-
niu (Gawłowice, Mełno, Ryńsk, Słup) najpewniej 
z inicjatywy Piastów, stąd ich zniszczenie może być 
uznane za objaw kontestacji antypaństwowej (por. 
Chudziakowa 1994: 27). Ziemia chełmińska leżą-
ca bezpośrednio pomiędzy właściwym Pomorzem 
i Mazowszem objętym secesją Miecława, podobnie 
jak oba te obszary, zapewne przez pewien okres po-
zostawała poza terytorium państwa piastowskiego. 
Według Galla Anonima ludność pomorska i mazo-
wiecka współdziałała ze sobą, wzajemnie się wspie-
rając, co wskazywałoby na bezpośrednie sąsiedztwo 
obu tych ludów via ziemia chełmińska (Gall, ks. 21; 
por. także Powierski 1995: 84). Interesujące są rów-

nież wyniki analiz palinologicznych, na podstawie 
których można sądzić, że okres ten charakteryzu-
je się obniżeniem ilości wskaźników gospodarczej 
działalności człowieka, zwłaszcza zbóż, co można 
wiązać – wobec powtarzalności tego obrazu w kilku 
miejscach Pojezierza Chełmińskiego - z częściową 
depopulacją tych obszarów (Mełno, Uść, Małe Czy-
ste; Noryśkiewicz 2004: 160-161).
 Polityka Piastów w tym okresie, wzmacniają-
cych swoje pogranicze pomorsko-wielkopolskie 
przejawiła się zapewne w budowie około 1038 roku 
dwuczłonowego grodu w Bydgoszczy nad Brdą, na-
wiązującego pod względem położenia topograficz-
nego i konstrukcji fortyfikacyjnych do podobnych 
inwestycji powstających wcześniej na terenie Wiel-
kopolski (Chudziak 1994, Bojarski, Chudziak 2007). 
W początkowym okresie restytucji władzy piastow-
skiej mało prawdopodobne jest zatem jakiekolwiek 
jej zwierzchnictwo nad Pomorzem Nadwiślańskim, 
tu rozumianym jako dorzecze dolnej Wisły, w gra-
nicach historycznej ziemi chełmińskiej, Pomezanii, 
ziemi świeckiej i Pomorza Gdańskiego. W polskiej 
historiografii ugruntowany został natomiast pogląd, 
że sytuacja ta zmieniła się dopiero w momencie 

Ryc. 2.  Kałdus, woj. kujawsko-pomorskie. Widok na wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. Fot. W. Stępień
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pokonania przez księcia Kazimierza Mazowszan 
i Pomorzan w 1047 roku, co przywróciło najpew-
niej trybutarną zależność terenów nadwiślańskich 
od państwa Piastów (Labuda 1969a: 319; 1994: 
164-165). Przyjmuje się, że stan ten trwał zapewne 
do lat 60-tych lub początku lat 70-tych, kiedy Bo-
lesław Śmiały utracił panowanie nad Pomorzem. 
Pozostaje jednak pytanie, jaki był w tym czasie sta-
tus terytorium chełmińskiego? Czy w 2 połowie XI 
wieku przywrócono dawną organizację terytorial-
no-grodową de facto włączając te tereny ponownie 
do państwa, czy też utrzymywano jedynie zależność 
polityczną, okresowo ingerując w kwestie ustrojo-
wo-religijne ludności zamieszkującej te ziemie? Ja-
kie miejsce w strukturach osadniczych zajmowało 
w tym czasie Chełmno? Czy możemy wnioskować 
o restytucji pod Górą św. Wawrzyńca głównego 
ośrodka władztwa piastowskiego na tym teryto-
rium, czy też powstał w tym miejscu ośrodek władzy 
lokalnej, niezależnej od Piastów, co nawiązywałoby 
w pewnym stopniu do tradycji przedpaństwowej 
(plemiennej) związanej być może z istnieniem pod 
Górą św. Wawrzyńca miejsca kultu pogańskiego. 
I pytanie zasadnicze, czy w ogóle archeologia dys-
ponuje odpowiednim instrumentarium warsztato-
wym, który pozwoliłby na włączenie się do dyskusji 
na ten temat.
 Niestety źródła pisane niewiele wnoszą do tego 
zagadnienia, choć znamienna jest tu treść falsyfi-
katu mogileńskiego zredagowanego zapewne około 
1147 roku, w którym dziewięcinę targową z Chełm-
na, należną benedyktynom wymieniono osobno, 
poza passusem dotyczącym opłat na Wiśle od Ka-
mienia aż do morza i wykazem grodów per totam 
Mazouiam, uznawanymi za najstarsze warstwy tego 
nadania (Labuda 1978: 28-35; Powierski 1996: 168-
169). Słusznie podkreślano w literaturze, że pierw-
sza część nadania możliwa była kiedy całe Pomo-
rze Nadwiślańskie było w rękach Piastów. Moment 
ten Gerard Labuda odniósł zasadniczo do czasów 
panowania Bolesława Krzywoustego, choć znawca 
problematyki wschodniopomorskiej Jan Powierski 
opowiedział się za okresem władztwa Bolesława 
Śmiałego (do lat 70-tych XI wiek)(Powierski 1996: 
153). Niestety analiza źródeł archeologicznych nie 
wiele wyjaśnia w tej kwestii. Wprawdzie duża część 
grodów przestała wtedy istnieć, ale niektóre z nich 
mogło funkcjonować dłużej, czego archeologicz-

nym wskaźnikiem jest zapewne ceramika z fazy 
IIIc/IIIb odnoszona aktualnie do 2 ćwierci XI wie-
ku (Szynwałd, Pień, Wieldządz). Można również 
przypuszczać, że pojedyncze grody istniały również 
w 2 połowie XI wieku, zwłaszcza na obrzeżach zie-
mi chełmińskiej, nie tworząc jednak regularnego 
układu charakterystycznego dla okresu wcześniej-
szego (Mełno, Jedwabno, Osieczek)(faza IVa dato-
wana przez D. Polińskiego zasadniczo na 1 połowę 
XII wieku; Poliński 1996: 169-170). Mankamentem 
stworzonego obrazu jest niestety jego podstawa źró-
dłowa, opierająca się na niedoskonałej metodzie 
typologiczno-porównawczej ceramiki. Niemniej na 
wszystkich tych obiektach odkryto warstwy z ma-
teriałem ceramicznym młodszym niż zespoły wy-
znaczające horyzont rozwoju garncarstwa na ziemi 
chełmińskiej przyporządkowany fazie Gronowo II 
(V faza rozwoju ceramiki w Kałdusie) i fazie młod-
szej (VI faza rozwoju ceramiki w Kałdusie) odnoszo-
nej aktualnie po analizach dendrochronologicznych 
grodu bydgoskiego głównie do 1 połowy XI wieku, 
najpewniej 2 ćwierci tego stulecia (Chudziak 2003: 
23-25). Kwestią trudną do rozstrzygnięcia, zwłasz-
cza na gruncie archeologii, jest jednakże przynależ-
ność polityczna omawianych warowni.
 W samym Kałdusie, w obrębie grodziska rozpo-
znano liczne warstwy kulturowe pochodzące z 2 po-
łowy XI wieku (m.in. przykrywające bezpośrednio 
mury bazyliki czy też związane z rumowiskiem ka-
miennym bezpośrednio na zgliszczach chaty z 1 po-
łowy XI wieku; faza VII). W obrębie gródka nie od-
kryto jak dotąd wyraźnych pozostałości zabudowy 
mieszkalnej, chociaż liczne jamy osadnicze, wskazu-
ją na intensywne użytkowanie tego miejsca w tym 
okresie. Z tym poziomem związane są zapewne po-
chówki koni odsłonięte w najbliższym sąsiedztwie 
ruin niedokończonej budowli (Chudziak 2003). 
Jeden z nich, częściowo zniszczony zalegał bezpo-
średnio pod belką podwalinową chaty zrębowej 
z 1 połowy XII wieku (Chudziak, Kaźmierczak, Ko-
walewska 2012) (ryc. 4). Wyraźniejsze ślady zabu-
dowy pochodzącej z tego okresu odkryto natomiast 
w północnej części grodziska (Błędowski, Chudziak, 
Kaźmierczak 2009: 645). Na uwagę zasługują rów-
nież pojedyncze utensylia kupieckie, w tym odważ-
nik kubooktaendryczny znaleziony w budynku od-
słoniętym na osadzie podgrodowej (obiekt 240), jak 
również odkryty na tym samym stanowisku skarb 
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Ryc. 3.  Kałdus, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 3. Relikty budynku zrębowego z 1 połowy XI wieku odkryte w obrębie tzw. gródka 
(wykop 42). Fot. R. Kaźmierczak

Ryc. 4.  Kałdus, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 3. Relikty budynków zrębowych z 1 połowy XII wieku odkryte w obrębie tzw. gródka 
(wykop 43). Fot. R. Kaźmierczak
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krzyżówek młodszego typu (V-VII).3 Na podstawie 
dotychczasowych badań można sądzić, że osada 
podgrodowa była w tym okresie jeszcze stosunko-
wo słabo rozwinięta, a zasadnicza część zabudowy 
omawianego ośrodka mieściła się w obrębie gro-
du, na północ od Góry św. Wawrzyńca. Z omawia-
nym horyzontem osadniczym synchronizowane są 
natomiast groby szkieletowe zaliczone do fazy 2a 
cmentarzyska (stan. 4), występujące często w ukła-
dach niezgodnych z eschatologią chrześcijańską, 
wskazujące być może na brak nadzoru duszpaster-
skiego (Chudziak 2010b: 114-118). Pewną prze-
słankę we wnioskowaniu o sytuacji politycznej na 
ziemi chełmińskiej może stanowić również rozkład 
skarbów pochodzących z tego okresu wskazujący 
z jednaj strony na istnienie szlaku prowadzącego 
z Rusi na Pomorze (lata 1060-1070), z drugiej zaś na 
brak śladów szlaku pruskiego i powiązań ze strefą 
kujawską i wielkopolską, charakterystycznych dla 
okresu wcześniejszego (Kowalewski 2003: 177). Ge-
neralnie nie składa się to wszystko w jeden spójny 
obraz, co może też odzwierciedlać bardzo złożoną 
i dynamiczną sytuację społeczno-polityczną na tym 
obszarze do czasów podbojów Bolesława Krzywo-
ustego w latach 1112-1117.

Kasztelania chełmińska w XII i w 1 ćwierci 
XIII wieku

 Dopiero przełom XI/XII wieku i 1 połowa XII 
wieku dość wyraźnie zaznacza się w źródłach arche-
ologicznych, co dotyczy przede wszystkim samego 
ośrodka in Culmine, nabierającego w tym czasie cech 
osiedla wczesnomiejskiego (urbs). Składał się on 
z dwuczłonowej części grodowej, stanowiącej odwzo-
rowanie stanu z 1 połowy XI wieku oraz przyległej 
doń od południa Góry św. Wawrzyńca otwartej czę-
ści podgrodowej z wielocentryczną zabudową oraz 
co najmniej z trzema polami grzebalnymi. W sumie 
całość zespołu osadniczego obejmowała orienta-
cyjnie powierzchnię około 15 hektarów. W obrębie 
gródka usytuowanego u podnóża Góry św. Waw-
rzyńca, oddzielonego od pozostałej części majdanu 
grodowego fosą, odkryto ślady zwartej zabudowy 
zrębowej i ulicy moszczonej drewnem (ryc. 4). Bu-
dynki naziemne wykonane były z drewna sosnowego 
na planie prostokąta z paleniskiem/piecem w jednym 
z narożników, a ich wymiary u podstawy (długości 

3  Informacja Mateusza Boguckiego.

ścian 4-5 metrów) mieściły się w standardach sto-
sowanych w tym okresie w budownictwie ośrodków 
wczesnomiejskich na obszarach Słowiańszczyzny 
Zachodniej (Barnycz-Głupieniec 2000: 46). W ob-
rębie nawarstwień występujących w omawianym 
miejscu występowało wiele przedmiotów wskazują-
cych na zaawansowany poziom życia ówczesnych elit 
zamieszkujących te budynki. Wśród nich wymienić 
należałoby liczne paciorki szklane, w tym duży pa-
cior mozaikowy wyprodukowany zapewne 8 wieków 
wcześniej na terenie imperium rzymskiego, okładzi-
nę z poroża z wizerunkiem ptaka, bogato ornamento-
wany igielnik kościany i wiele innych. Z tego samego 
okresu pochodzą nawarstwienia odkryte w zachod-
niej części majdanu wiążące się z zabudową mieszkal-
ną i być może z reliktami wału, oraz, co sprawia dużo 
problemów interpretacyjnych, tzw. warstwa z kośćmi, 
zawierająca kilka tysięcy kości zwierząt zdeponowa-
nych na niewielkim placu wyłożonym gliną bezpo-
średnio przy zachodniej ścianie nie ukończonej ba-
zyliki romańskiej, w miejscu domniemanego ołtarza 
ofiarnego z 2 połowy X wieku. W jej obrębie odkryto 
wiele przedmiotów luksusowych, takich jak krążek 
z poroża z napisem runicznym, zapinkę oczkowatą, 
brązową plakietkę orantki, srebrny kabłączek skro-
niowy, szpilę z pozłacaną główką, pozłacaną sprzącz-
kę od ostrogi, fragment wagi oraz trzy krzyżówki 
typu V itp. (Chudziak 2003, s. 98). Ta koincydencja 
miejsca i cały kontekst kulturowy stanowiła podsta-
wę do wysunięcia hipotezy, ugruntowanej ostatnio 
w wyniku studiów archeozoologicznych, na temat 
sakralnego, niechrześcijańskiego charakteru tego de-
pozytu (Makowiecki 2010: 151). 
 Z końca XI i 1 połowy XII wieku pochodzą rów-
nież stosunkowo liczne ślady zasiedlenia obszaru na 
południe od Góry św. Wawrzyńca (stan. 1 i 2). Na 
uwagę zasługuje tu zwłaszcza duży budynek miesz-
kalny częściowo zagłębiony, którego powstanie od-
nieść należałoby do okresu wcześniejszego (obiekt 
240). Kolejne skupiska zabudowy pochodzącej 
z tego okresu odkryto na stan. 1 i 4. Niemal wszędzie 
występują pojedyncze ślady działalności rzemieśl-
niczej, przede wszystkim nie określone dotąd pod 
względem funkcjonalnym piece i odpady produk-
cyjne wskazujące na rozwój metalurgii kolorowej. 
Ze względu na brak w wielu przypadkach wiarygod-
nych podstaw źródłowych datowania niektórych 
obiektów nie można jednak wykluczyć, że przynaj-
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mniej część z nich jest w rzeczywistości młodsza 
i pochodzi dopiero z 2 połowy XII i 1 ćwierci XIII 
wieku (ryc. 5-6). Na wszystkich stanowiskach wokół 
Góry św. Wawrzyńca, za wyjątkiem gródka, wystę-
powały także, pojedyncze srebrne monety, przede 
wszystkim krzyżówki młodszych typów, co stanowi 
zapewne wyznacznik rozwijającej się w tym czasie 
gospodarki pieniężnej. Z tym samym horyzontem 
rozwoju osadnictwa związane są również liczne 
groby odkryte na trzech stanowiskach. Generalnie 
reprezentują one podobny, znormalizowany rodzaj 
organizacji cmentarza, układ pochówków i wyposa-
żenie grobów, które zapewnić mogłaby tylko respek-
towanie zasad eschatologii chrześcijańskiej.
 Brak datowań bezwzględnych nie pozwala na 
precyzyjne ustalenia chronologiczne dotyczące kon-

tekstu historycznego związanego z omawianymi re-
liktami ośrodka in Culmine, choć wiele wskazuje na 
to, że fazę tą odnieść należałoby do czasów Bolesła-
wa Krzywoustego (1102-1123/1138). Nie wiadomo 
jednak czy ziemia chełmińska przez cały ten okres 
stanowiła przynależność Piastów, czy podobnie jak 
w przypadku Pomorza Gdańskiego i ziemi świeckiej 
toczono o te tereny walki. Sądzić należy jednak, że 
dopiero w tym okresie, po przyłączeniu Pomorza, 
Chełmno zaczęło skutecznie pełnić rolę ośrodka 
kasztelańskiego, obejmującego swą jurysdykcją te-
rytorium znacznie mniejsze niż w 1 połowie XI wie-
ku. Wątpliwe jest przede wszystkim, aby jej grani-
ce południowo-wschodnie opierały się na Drwęcy, 
gdyż prawobrzeżna zlewnia tej rzeki związana była 
z terytorium należącym do kasztelanii słońskiej 

Ryc. 5.  Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie w XII i 1 ćwierci XIII wieku. Legenda: 1. Głaz, 2. Wał drewniano-ziemny, 3. 
Domniemany wał drewniano-ziemny, 4. Domniemana karczma, 5. Relikty bazyliki, 6. Strefa zasiedlenia, 7. Cmentarz, 8. Rów, 9. Szlak 
komunikacyjny. Oprac. W. Chudziak
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(Powierski 1973: 82-83). Nie jest ostatecznie wyja-
śniona również kwestia przynależności północnej 
części ziemi chełmińskiej usytuowanej w zlewni 
Osy. Znane z tego okresu pojedyncze gródki kontra-
stują z wnętrzem ziemi chełmińskiej pozbawionej 
zupełnie małych warowni. Wszystko wskazuje na 
to, że zbudowano je na pograniczu polsko-pruskim 
przede wszystkim w celach militarnych, o czym 
przekonuje najdalej wysunięty z tych obiektów zlo-
kalizowany w Mędrzycach nad Osą powstały już 
zapewne w drugiej połowie poprzedniego stulecia 

(Chudziakowa 1994: 110-114). W sumie terytorium 
podległe kasztelanii obejmować mogło co najwyżej 
powierzchnię około 1500 km2, przyporządkowaną 
wcześniej do 7-8 niewielkich okręgów grodowych 
funkcjonujących w 2 połowie XI wieku.
 Szczególny rozwój społeczno-gospodarczy ziemi 
chełmińskiej przypada natomiast na okres od około 
połowy XII wieku do 1 ćwierci XIII wieku, zapewne 
już po podporządkowaniu jej diecezji płockiej. Silne 
związki z Mazowszem widać przede wszystkim w ce-
ramice naczyniowej, która nawiązuje pod względem 

Ryc. 6.  Kałdus, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 2. Planigrafia osady obejmująca obiekty z 2 połowy XII i 1 ćwierci XIII wieku (faza IX 
rozwoju ceramiki)
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stylistyczno-technologicznym do wyrobów znanych 
z Czerska i Drohiczyna (Poliński 1996: 220; Bojar-
ski 2013). Wg Jana Powierskiego na obszarze ziemi 
chełmińskiej istniało w tym czasie kilka jednostek 
terytorialnych: a) zajmująca większość obszaru mię-
dzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy kasztelania chełmiń-
ska, b) kasztelania słońska obejmująca terytorium 
naddrwęckie, oraz c) terytorium świeckie zajmujące 
częściowo tereny Pojezierza Brodnickiego (bez zie-
mi lubawskiej), (ryc. 7-8; Powierski 1973: 82-83). Ich 
genezę i zakres terytorialny w polskiej historiografii 
prześledzony został przez pryzmat wyników anali-
zy dokumentu z Lonyz, w którym po raz pierwszy 
określone zostały granice ziemi chełmińskiej, wy-
raźnie nawiązującej pod względem przestrzennym 
do domniemanej jednostki terytorialnej z czasów 
pierwszych Piastów, stosunkowo dobrze odzwier-
ciedlonej jak się zdaje w źródłach archeologicznych. 
Zagadnienie genezy i treści dokumentu z Lonyz do-
czekało się wielu rozpraw, wśród których na szcze-
gólną uwagę zasługują prace K. Ślaskiego (1969), 
J. Bieniaka (1970), J. Powierskiego (1973) i T. Jasiń-
skiego (1992). Bazowały one na źródłach pisanych, 
zredagowanych głównie w latach 20-tych w związ-
ku z chrystianizacją tego obszaru, podjętą przez bi-
skupa Chrystiana oraz Zakon Krzyżacki. Ostatnio 
kwestię tą omówił również M. Gładysz w kontekście 
problemu krucjat organizowanych na pograniczu 
mazowiecko-pruskim (2012: 199).
 Kasztelania chełmińska zajmowała zachodnią 
część Pojezierza Chełmińskiego, granicząc przez 
Wisłę z kasztelaniami świecką i wyszogrodzką, od 
południa z kasztelanią słońską, a od wschodu ze 
świecką (Grążawski 2005). Jej granice określone 
przez J. Powierskiego zasadniczo odpowiadają stre-
fie zasiedlenia Pojezierza Chełmińskiego w tym cza-
sie odtworzonego na podstawie analizy źródeł ar-
cheologicznych, głównie ceramiki naczyniowej. Od 
północy na terenie Pomezanii znajdowały się nato-
miast terytoria zajmowane wtedy zasadniczo przez 
ludność pruską, która w świetle analiz materiału 
ceramicznego pojawiła się na tych terenach, zdomi-
nowanych wcześniej przez osadnictwo słowiańskie, 
stosunkowo późno (XII-XII/XIII wiek)(por. Labuda 
1969b: 422). W historiografii polskiej funkcjonu-
je pogląd, że w związku z ich aktywnością militar-
ną w okresie panowania Bolesława Kędzierzawego 
(lata 70-te XII wieku) na ziemi chełmińskiej, naj-

prawdopodobniej w samym Chełmnie, osadzony 
został wzmiankowany przez Piotra Dusburga Hugo 
Butyr niderlandzki rycerz, który zasłynął w walce 
w Prusami (Powierski 1972). To zapewne od jego 
nazwiska wzięła się średniowieczna nazwa Góry 
św. Wawrzyńca określanej jako Mons Butyri (Biskup 
1971: 101). W okresie tym dobra na ziemi chełmiń-
skiej posiadał również wojewoda Mazowiecki Żyro, 
a klucz jego posiadłości z lat 1161-1187 wymienio-
ny w dokumencie z Lonyz z 1223 roku, dość dobrze 
odzwierciedla sytuację osadniczą zobrazowaną na 
podstawie wyników analizy źródeł archeologicz-
nych, (ryc. 6-8; Powierski 1973: 19). Stwierdzono, że 
ich rozkład przestrzenny nie obejmuje, poza jedną 
wątpliwą i sporną nazwą, północnej części ziemi 
chełmińskiej, co może wskazywać, że tereny te nie 
należały w tym czasie do omawianego terytorium. 
 Na 2 połowę XII wieku przypada również szcze-
gólny rozwój ośrodka chełmińskiego widoczny 
zwłaszcza w rozwoju przestrzennym osady pod-
grodowej o charakterze rzemieślniczo-handlowym 
(faza IX rozwoju ceramiki) (ryc. 6). Odkryto kilkaset 
obiektów osadniczych pochodzących z tego okresu, 
a wśród nich relikty dużego budynku naziemne-

Ryc. 7.  Schematyczne przedstawienie zasięgu kasztelanii na Po-
morzu Nadwiślańskim w 1 ćwierci XIII wieku (wg Ślaski 
1960 i Powierski 1973)
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go w konstrukcji słupowo-sumikowej (obiekt 172) 
z wyraźnie wyodrębnionym podcieniem, wybudo-
wanego w miejscu wcześniejszego budynku (obiekt 
240 - ryc. 9). Ta ciągłość użytkowanej działki może 
wskazywać na ciągłość funkcji omawianego obiek-
tu, który z uwagi na usytuowanie przy drodze do-
jazdowej do grodu oraz gabaryty zinterpretowano 
jako pozostałość karczmy wzmiankowanej w fal-
syfikacie mogileńskim. W jego pobliżu odkryto 
liczne przedmioty wskazujące na status społeczno-
zawodowy mieszkańców tej części osady (Błędow-
ski, Chudziak, Weinkauf 2009; Bojarski, Weinkauf 
2011). Oprócz licznych egzemplarzy żelaznych 
ostróg i grotów strzał świadczących o przebywaniu 
tu wojów, odkryto wiele przedmiotów związanych 
z kulturą symboliczną (krzyżyki), luksusową biżute-
rią (kamienie półszlachetne) i rozrywką (takie jak 
kostki i kamienie do gry). To wokół niego koncen-
truje się największa liczba dobrze datowanych śla-
dów wytwórczości rzemieślniczej m.in. metalurgii 
kolorowej i czarnej (liczne odpadki produkcyjne 
srebra i ołowiu, forma odlewnicza do kabłączków 

skroniowych, dysza) i rogownictwa. Na uwagę za-
sługują wyjątkowo obficie występujące materialne 
świadectwa wymiany handlowej, o czym przekonu-
ją liczne utensylia kupieckie, przede wszystkim od-
ważniki i fragmenty pojedynczych brązowych wag 
(ryc. 10). Charakterystyczna jest również duża licz-
ba monet, oprócz młodszych typów denarów krzy-
żowych w nawarstwieniach z tego okresu pojawiają 
się okazy denarów Bolesława Kędzierzawego bite 
w latach 1157-1166, występujące zarówno na gro-
dzisku, osadzie podgrodowej, jak i na cmentarzysku. 
Na szczególną uwagę zasługuje skład bardzo dobrze 
zachowanych 16 monet tego władcy znaleziony 
w obiekcie 1030, monety węgierskie typu Huszar 99 
z XII wieku (stan. 4/grób 468) oraz czy też trzy brak-
teaty o niejasnej proweniencji, znane jak dotąd jedy-
nie ze skarbu we Wieńcu na Kujawach (groby 116, 
77 i warstwa), interpretowane jako wytwór mennic-
twa wdowy po Kazimierzu Sprawiedliwym, Heleny, 
księżniczki znojemskiej (1194-1200)(Musiałowski 
2010: 141). W sumie odkryto ponad 40 monet zale-
gających w kilkunastu obiektach w różnych partiach 

Ryc. 8.  Ziemia chełmińska, michałowska i słońska (wg Powierski 1973)
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Ryc. 10. Kałdus, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 2. Relikty budynku drewnianego w konstrukcji 
sumikowo-łątkowej z 2 połowy XII i 1 ćwierci XIII wieku, domniemana karczma. Fot. M. Weinkauf
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osady podgrodowej, wskazujących jednoznacznie 
na jej targowy charakter. 
 Znacznie gorzej zachowały się ślady zabudowy 
pochodzącej z tego okresu na grodzie. Biorąc jed-
nak pod uwagę masowość materiału zabytkowego 
oraz zasięg i miąższość warstw kulturowych sil-
nie miejscami przetworzonych w okresie krzyżac-
kim sądzić należy, że również wtedy funkcjonował 
dwuczłonowy gród, ufortyfikowany dodatkowo 
w części wewnętrznej. Pozostałością tego podziału 
wewnętrznego jest sucha fosa okalająca wydzielo-
ny gródek, wykorzystywana jeszcze w trakcie użyt-
kowania tego miejsca w okresie nowożytnym, kiedy 
zbudowano tu kaplicę św. Wawrzyńca. Bezpośred-
nio przy fosie odkryto również pozostałości nasypu 
wału, prawdopodobnie zwieńczonego w górnej czę-
ści palisadą (ryc. 11). Pozycja stratygraficzna jego 
reliktów wskazuje jednak, że pochodzi on dopiero 
z 1 ćwierci XIII wieku i nie wykluczone, że można 
go wiązać z działalnością biskupa Chrystiana, któ-
ry 1218 roku otrzymał Chełmno od księcia lub, co 
bardziej prawdopodobne z odbudową grodu w 1223 
roku po zniszczeniach dokonanych przez Prusów w 
latach 1216-1217. Z tego roku znany jest z imienia 
kasztelan chełmiński Stefan, który mógł nadzoro-

wać prace budowlane prowadzone pod Górą św. 
Wawrzyńca. W tym kontekście na uwagę zasługu-
je decyzja księcia o ulokowaniu w Chełmnie curii 
i konwentu biskupa misyjnego Biskupa Chrystiana 
cystersa z Łekna, kontynuującego misję chrystiani-
zacji Prusów rozpoczęta 200 lat wcześniej przez św. 
Wojciecha (Powierski 1973: 7). Nie wykluczone, że 
wtedy podjęto bliżej nie określone prace budowla-
ne przy ruinach nieukończonej budowli romańskiej 
z 1 połowy XI wieku (Chudziak 2003: 92). 
 Nadal użytkowane były również dwie czę-
ści cmentarza, obrzeża najstarszej nekropoli oraz 
eoliczne wyniesienie nieopodal Góry św. Wawrzyń-
ca, w obrębie którego upatrywać należałoby miejsce 
pierwotnej lokalizacji kościoła parafialnego, który 
mógł powstać już pod koniec XII stulecia. Wśród 
grobów w układzie zgodnym z eschatologią chrze-
ścijańską, charakterystyczne były pochówki męskie 
wyposażone głównie w nożyki oraz kobiece z kolia-
mi z paciorków szklanych i ołowianych kabłączków 
skroniowych produkowanych zapewne na miejscu. 
Podjęte ostatnio studia nad populacją chełmiń-
ską wskazuje na stosunkowo dobre warunki życia 
mieszkańców omawianego ośrodka, umożliwiające 
zwiększenie ich potencjału adaptacyjnego, m.in. wy-

Ryc. 11. Kałdus, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 3. Relikty wału drewniano-ziemnego widoczne bezpośrednio pod powierzchnią grun-
tu, zapewne 1 ćwierć XIII wieku (zdjęcie archiwalne z lat 70-tych XX wieku, Kola 1975)
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dłużenie wieku ludności a w konsekwencji rozwój 
liczby mieszkańców (Kozłowski 2012: 180).4 Gene-
ralnie, nie można mieć zatem wątpliwości, że od-
kryte pozostałości materialne wskazują na niezwy-
kłą rangę omawianego ośrodka, nie znajdującego na 
ziemi chełmińskiej żadnej analogii pod względem 
wielkości założenia przestrzennego, rodzaju aktyw-
ności ludzkiej oraz liczebności populacji. W skali 
całego Pomorza Nadwiślańskiego badany ośrodek 
porównywalny może być jedynie z XII-wiecznym 
Gdańskiem. 
 Gród chełmiński nie był jednak jedynym ośrod-
kiem obronnym funkcjonującym w międzyrzeczu 
Drwęcy i Osy. Szczególne ich zagęszczenie wystę-
puje w części północnej omawianego obszaru m.in. 
Rogoźno, Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Jabłono-
wo, Słup i być może Mełno. Wydaje się, że specjalną 
rolę wśród nich pełnił gród w Radzyniu należący 
w 1217 roku do wojewody mazowieckiego Krysty-
na, stanowiący zapewne centrum wyodrębnionej 
jednostki administracyjnej z rozwiniętą organizacją 
grodową zabezpieczającą północną granicę ziemi 
chełmińskiej przed najazdami pruskimi, przybie-
rającymi na sile w latach 1216-1217. Krystyn miał 
w tej materii specjalne osiągnięcia, podporządko-
wując tereny pogranicza pruskiego (Gładysz 2012: 
180; tam wcześniejsza literatura). Terytorium to 
nie musiało wchodzić zatem w tym czasie w obręb 
właściwej kasztelanii chełmińskiej, chociaż często 
jest do niej zaliczane. Widać jednak jak bardzo są-
siedztwo z terytorium pruskim zaważyło na osad-
nictwie nie tylko kasztelanii chełmińskiej, ale całego 
obszaru leżącego w międzyrzeczu Drwęcy i Osy. O 
ile struktura omawianej kasztelanii z 2 połowy XII 
i 1 ćwierci XIII nawiązywałby do podobnych jed-
nostek funkcjonujących w tym czasie na Pomorzu 
Nadwiślańskim, o tyle kształt organizacyjny tery-
torium obejmującego pogranicze nad Osą, charak-
teryzującego się licznymi grodami skupionymi na 
niewielkim obszarze, nie ma na tym terenie ana-
logii (por. również Powierski 1973: 79). Świadczyć 
to może również o złożonej sytuacji własnościowej, 
istnieniu licznych włości książęcych i prywatnych, 
i ogólnie zaawansowanym procesie decentraliza-

4  Pojedyncze szkielety wykazujące cechy osób zainfekowanych 
trądem wskazują jednoznacznie na przebywanie w omawia-
nym ośrodku osób obcych, wywodzących się być może z pół-
nocnej Europy, gdzie znajdowały się w tym okresie główne 
obszary rozprzestrzenienia tej choroby (Kozłowski 2012: 179). 

cji władzy. Niestety słaby stan badań archeologicz-
nych nie pozwala na skonkretyzowanie w tej materii 
szczegółowych wniosków. Można jednak sformu-
łować hipotezę, że skupisko grodów nad Osą od-
zwierciedla układ przestrzenny „stróży” rycerskich 
zorganizowanych zapewne przez wojewodę mazo-
wieckiego. 
 Ten etap rozwoju struktury administracyjno-
terytorialnej Pojezierza Chełmińskiego zamyka 
darowizna księcia Konrada z 1228 roku dotycząca 
przekazania ziemi chełmińskiej Zakonowi Krzyżac-
kiemu. Krzyżacy otrzymali od Konrada mazowiec-
kiego „gród Chełmno z przynależnościami” a „tak-
że jakieś inne grody na pograniczu z Prusami…”, co 
dobrze odzwierciedlałoby wcześniejszą strukturę 
administracyjną omawianego terytorium z wyod-
rębnioną kasztelanią chełmińską i terytorium nad-
granicznym z ośrodkiem w Radzyniu pozostającym 
w rękach następców Krystyna do 1235 (Powierski 
1973: 41). Lokacja miasta Chełmna w 1233 roku 
w zupełnie nowym miejscu wprowadziła nowy po-
rządek prawno-ustrojowy, a kasztelania przestała de 
facto istnieć (Jóźwiak 1996). 
 Podsumowując, kasztelania chełmińska po-
wstała najpewniej dopiero za czasów Bolesława 
Krzywoustego w latach 1112-1116 po przyłączeniu 
Pomorza. Początkowo objęła ona tereny północno-
zachodniej części Pojezierza Chełmińskiego, wchła-
niając 7-8 wcześniejszych okręgów grodowych. 
Jedynym grodem dwuczłonowym w tym okresie 
był ośrodek chełmiński, aglomeracja o cechach 
wczesnego miasta z rozwiniętym rzemiosłem oraz 
wymianą handlową, związaną z karczmą, targiem i 
lokalnym przewozem, którego pozostałości odkryto 
u podnóża Góry św. Wawrzyńca w Kałdusie (fazy 
VIII-IX). W latach 1216-1217 ukształtowana zosta-
ła, częściowo wyodrębniona może z kasztelani cheł-
mińskiej, kasztelania radzyńska z siatką grodów-
stróży (?) usytuowanych na pograniczu pruskim. Po 
zniszczeniu Chełmna i grodów pogranicznych ob-
szar ten stał się miejscem krucjaty książąt piastow-
skich. Podjęto również próbę odbudowy głównego 
ośrodka, pozostającego wcześniej w posiadaniu bi-
skupa pruskiego Chrystiana. Ten etap funkcjonowa-
nia kasztelani zamknęło nadanie Krzyżakom w 1228 
roku ziemi chełmińskiej i lokacja miasta Chełmna 
w 1233 roku. 
 

180



Kasztelania chełmińska na tle Pomorza Nadwiślańskiego w XI-XIII wieku

Bibliografia

Barnycz-Gupieniec R.
2000 Studia nad drewnianym budownictwem w średnio-

wiecznej Polsce na tle porównawczym. Łowicz.
Bieniak J.

1970 Studia nad dziejami ziemi chełmińskiej w okresie 
piastowskim. Rocznik Grudziądzki 5/6: 5-69.

Biskup M.
1971 (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziemi cheł-

mińskiej w średniowieczu. Wrocław.
Błędowski P., Chudziak W., Kaźmierczak R.

2011 Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie (gm. 
Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie), stanowisko 3 
(badania w latach 2008-2009). W: M. Fudziński, H. 
Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, t. 1, Od 
epoki kamienia do wczesnego średniowiecza: 641-650. 
Gdańsk.

Błędowski P., Chudziak W., Weinkauf M.
2007 Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa i cmen-

tarzysko szkieletowe w Kałdusie gm. Chełmno, sta-
nowisko 2 (badania w latach 2004-2005). W: G. Na-
wrolska (red.), XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały 
z konferencji 30 listopada-02 grudnia 2005: 249-261.

Bojarski J.
2012 Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Na-

polu na ziemi chełmińskiej. Wytwórczość garncarska 
jako źródło poznania lokalnych procesów osadniczych. 
Toruń. 

Bojarski J., Chudziak W.
2007 Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego gro-

dziska w Bydgoszczy w 2007 roku (stanowisko 1). To-
ruń. Maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii 
UMK w Toruniu.

Bojarski J., Weinkauf M.
2011 Wczesnośredniowieczna osada w Kałdusie, woj. ku-

jawsko-pomorskie, (stanowisko 2). Wstępne wyniki 
badań prowadzonych w latach 2007-2009. W: M. Fu-
dziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, 
t. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza: 
499-512. Gdańsk.

Chudziak W.
1990 Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej cerami-

ki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII-XI/XII w.). Podstawy 
chronologii procesów zasiedlenia. Toruń.

1997 Wczesnośredniowieczny szlak komunikacyjny z Ku-
jaw do Prus – studium archeologiczne. W: W. Chu-
dziak (red.), Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z 
Kujaw do Prus: 9-32. Toruń.

2003 Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmi-
ne na Pomorzu Nadwiślańskim (= Mons Sancti Lau-
rentii, t. 1). Toruń.

2010a Chełmno/Kulm – Genese Und Funktion einer früh-
mittelalterlichen Stadt. Acta Praehistorica et Archa-
eologica 42: 19-40.

2010b (red.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkiele-
towe w Kałdusie (stanowisko 4) (= Mons Sancti Lau-
rentii, t. 5). Toruń.]

Chudziak W., Kaźmierczak R., Kowalewska B.
2012 Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego gro-

dziska w Kałdusie w 2012 roku, Toruń. Maszynopis w 
archiwum Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

Chudziakowa J.
1994 (red.), Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi cheł-

mińskiej. Katalog źródeł. Toruń.
Gładysz M.

2012 The Forgotten Crusaders. Poland and the Crusader 
Movement in Twelfth and Thirteenth Centuries. Le-
iden.

Grążawski K.
2005 Kasztelania świecka i michałowska. Studia nad kształ-

towaniem się struktur państwa piastowskiego na po-
graniczu polsko-pruskim. Włocławek.

Jasiński T.
1992 Okoliczności nadania ziemi chełmińskiej krzyżakom 

w 1228 roku w świetle dokumentu łowickiego. W: Z. 
H. Nowak (red.),  Balticum. Studia z dziejów polityki, 
gospodarki i kultury XII-XIV wieku ofiarowane Ma-
rianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę uro-
dzin. Toruń.

Jóźwiak S.
1996 Translokacja Chełmna a powstanie komturstwa sta-

ro- i nowochełmińskiego. W: R. Czaja, J. Tandecki 
(red.), Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w 
średniowieczu: 83-94. Toruń.

Kara M.
2009 Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy 

kontynuacji ?Studium archeologiczne. Poznań.
Kola A.

1975 Wczesnośredniowieczne Chełmno w świetle źródeł ar-
cheologicznych. Problem pierwotnej lokalizacji, część 
II. Toruń. Maszynopis w archiwum ISA UMK w To-
runiu.

Kowalewski J.
2003 Kontakty regionalne ziemi chełmińskiej we wcze-

snym średniowieczu w świetle struktury miejsco-
wych depozytów srebrnych. W: W. Chudziak (red.), 
Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi cheł-
mińskiej, t. 5: 151-186. Toruń.

Kozłowski T.
2012 Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine 

na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII wiek) (= Mons 
Sancti Laurentii, t. 7). Toruń.

Labuda G.
1969a Ustrój terytorialny i społeczny słowiańskiej i pruskiej 

ludności Pomorza we wczesnym średniowieczu. W: 
Historia Pomorza. Tom I do roku 1466: 278-326. Po-
znań. 

1969b Prusy i Polska w XII i na początku XIII wieku. W: 
Historia Pomorza. Tom I do roku 1466: 421-432. Po-
znań.

1978 Początki klasztoru w świetle źródeł pisanych. Mate-
riały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyń-
skiego w Mogilnie 1: 21-59. Warszawa.

1994 Mieszko II. Król Polski w czasach przełomu 1025-1034. 
Poznań.

Makowiecki D.
2010 Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i so-

cjotopografia in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim 
(= Mons Sancti Laurentii, t. 6). Toruń. 

Musiałowski A.
2010 Analiza numizmatyczna wczesnośredniowiecznych 

monet. W: W. Chudziak (red.),  Wczesnośredniowiecz-
ne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 
4) (= Mons Santi Laurentii, t. 5): 139-157. Toruń.

181



Wojciech Chudziak

Noryśkiewicz A.
2013 Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w 

późnym holocenie. Studium palinologiczne. Toruń
Poliński D.

1996 Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi cheł-
mińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego 
średniowiecza (= Archaeologia Historica Polona, t. 4). 
Toruń.

Powierski J.
1972 Hugo Butyr, fragment stosunków polsko-niderlandz-

kich w XII w. Zapiski Historyczne 37(2): 9-43.
1973 Studia nad strukturą administracyjno-terytorialną 

ziemi chełmińskiej i michałowskiej w okresie pia-
stowskim. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace 
Wydziału Nauk Humanistycznych, seria C, nr 13: 
3-86.

1995 Miejsce Włocławka w strukturze administracyjno-
terytorialnej monarchii wczesnopiastowskiej. W: O. 
Krut-Horonziak i L. Kajzer (red.), Stolica i region. 
Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw i ziemi 
dobrzyńskiej. Materiały z sesji naukowej (9-10 maja 
1994 roku): 69-89. Włocławek.

1996 Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do 
Polski, tom 1. Malbork.

Rodzińska-Chorąży T.
2010 Kilka uwag w sprawie metody prezentacji i interpre-

tacji reliktów budowli sakralnej w Kałudsie. W: K. 
Stala (red.), II Forum Architecturae Poloniae Medieva-
lis 2009: 65-83. Kraków.

Sikorski D. A. 
2012 Wczesnopiastowska architektura sakralna (jako źródło 

historyczne do dziejów Kościoła w Polsce). Poznań.
Ślaski K.

1969 Problem zajęcia ziemi chełmińskiej przez Prusów. 
Acta Baltico-Slavica 6: 213-218.

The castellany of Chełmno against 
the background of Vistulian Pomerania 

in the 11th-13th centuries
Summary

 According to Polish historiography, the beginnings of Chełmno 
Land (Ziemia Chełmińska) covering the area between the Vis-
tula, Drwęca and Osa rivers trace back to 1220s, particularly to 
the initial period of the Teutonic Order rule in the region. The 
oldest reliable document defining the borders on these rivers is 

the agreement signed in 1235 between duke Konrad of Mazovia 
and the Teutonic Knights, granting to the Teutonic Order “all 
the land called Chełmno territory, as closed between the Drwęca 
and Osa rivers length and width” (Powierski 1973: 43). However, 
Chłmno Land as an organizational-territorial unit of the Piasts’ 
state may have emerged already at the end of the 10th century 
or, more probably, at the beginning of the eleventh century. The 
crucial role was played at that time by an area located at the inter-
section of two main far-reaching routes: the Vistula route (both 
via the river and land) and a route passing from Russia, through 
northern Mazovia to Pomerania. It was at the crossroads of these 
routes (recorded in archaeological evidence from as early as the 
middle of the 10th century) that emerged a settlement complex 
in Culmine, which was mentioned in later written sources, and 
which should be considered the main political-administrative 
and religious centre of the region. The name Culmine derived 
from a characteristic hill located in the area (in modern times 
called the Mount of St. Lawrence), similarly as the name given to 
the whole surrounding territory (terra culmensis).
 Most probably the castellany of Chełmno was created dur-
ing the rule of Bolesław Chrobry in the years 1112-1116, after 
the annexation of Pomerania. Initially, it covered the area of 
north-western Pojezierze Chełmińskie (Chełmno Lake Land), 
comprising 7-8 previous settlement centres. The only two-
segment stronghold at that time was Chełmno, the remains 
of which have been discovered at the foot of the Mount of St. 
Lawrence in Kałdus (phases VIII-IX). This was a settlement 
complex bearing the characteristics of an early town with 
developed crafts and trade, with an inn, a market place and 
local transport obligations. The years 1216-1217 witnessed 
the emergence of the castellany of Radzyń (created probably 
in part from the castellany of Chełmno) with a network of 
strongholds-guards(?) located on the border with Prussia. Af-
ter the destruction of Chełmno and the nearby strongholds, 
this area became the place of the crusade of dukes of the Pi-
ast dynasty. In addition, an attempt was made to rebuild the 
main settlement centre owned previously by a Prussian bishop 
Christian. This stage of existing of the castellany closed with 
the donating of Chełmno Land to the Teutonic Knights in 
1228 and the founding of the town Chełmno in 1233.

182



Fontes Archaeologici Posnanienses
Vol. 51                           Poznań 2015

Archaeological indicators of 12th-13th c. transformations in the Duchy
of Western Pomerania. An outline of the issues

I. Uwagi wstępne
 W porównaniu z innymi częściami ziem pol-
skich obszar Pomorza Zachodniego już od począt-
ków wczesnego średniowiecza charakteryzował się 
swoistą specyfiką. Na potwierdzenie powyższej opi-
nii wystarczy przywołać chociażby wczesną metrykę 
procesów urbanizacyjnych. Jak tego dowiodły wyniki 
badań archeologicznych lat powojennych, ich począt-
ki w strefie nadmorskiej sięgają jeszcze doby plemien-
nej, najpóźniej IX stulecia (Leciejewicz 1962; 1970; 
Łosiński 1994), a więc znacznie wyprzedzają powsta-
wanie ośrodków o charakterze wczesnomiejskim 
w Wielkopolsce czy na Śląsku. Istotne odmienności 
w rytmie rozwojowym społeczności zasiedlających 
Pomorze dostrzegamy także w czasach późniejszych. 
Na ich istnienie w interesującym nas tutaj przedziale 
chronologicznym XII i XIII w. wskazują źródła pisane 
i czynione na ich podstawie rekonstrukcje średnio-
wiecznej historii tej części ziem nadbałtyckich.
 Patrząc na wczesnośredniowieczne dzieje Europy 
niesukcesyjnej, możemy zauważyć, że główne kierunki 
jej rozwoju definiowane być mogą przez trzy główne 
procesy: tworzenia struktur państwowych, chrystia-
nizacji i urbanizacji. W odniesieniu do każdego   nich 
dostrzegamy na Pomorzu Zachodnim istotne odmien-
ności. W związku z problematyką artykułu szczególnie 
znamienne jest to, że dwa pierwsze z wymienionych 
procesów przebiegały dopiero w ciągu XII stulecia, 
mniej więcej z ponad 150-letnim opóźnieniem w sto-
sunku do Polski. Dopiero wtedy doszło w tej części 
Pomorza do wykształcenia się trwałych struktur wła-
dzy wczesnopaństwowej (Dowiat 1956; Ślaski 1969: 

19 nn.), jak też zakończonych sukcesem misji chry-
stianizacyjnych i powstania niewiele później stabilnej 
organizacji kościelnej (Heyden 1937; Labuda 1968; Pe-
tersohn 1979: 211 nn.). Jak możemy się zatem spodzie-
wać, czytelne w źródłach archeologicznych zjawiska 
towarzyszące obydwu wymienionym powyżej proce-
som winny być główną istotą przekształceń zachodzą-
cych na Pomorzu Zachodnim w ciągu XII w. 
 Nieco inaczej natomiast wygląda, jak się zdaje, 
specyfika zachodniopomorska w przypadku prze-
obrażeń zachodzących w stuleciu następnym. Całko-
wicie odmienna jest też ich podstawa. Rytm przemian, 
jakie wtedy obserwujemy na Pomorzu Zachodnim, 
w pewnym zakresie odpowiada już pod wzglę-
dem chronologicznym analogicznym przekształce-
niom zachodzącym w większości innych regionów 
ziem polskich. Przebudowa gospodarcza w księ-
stwie zachodniopomorskim została zapoczątkowa-
na w czwartej dekadzie stulecia lokacją pierwszych 
miast na prawie niemieckim, czego następstwem 
było powstawanie ośrodków miejskich nowego typu. 
Jednocześnie miało miejsce przekształcenie podstaw 
zarządu terytorialnego państwa, związane ze zniesie-
niem systemu kasztelańskiego i tworzeniem organi-
zacji landwójtowskiej, oraz lokacje wsi (Ślaski 1960: 
233 nn.; 1969: 98 nn.; Kuhn 1974; Walachowicz 1969; 
Piskorski 1987). Równolegle z wymienionymi powy-
żej zjawiskami przebiegała akcja kolonizacyjna, której 
towarzyszył napływ na Pomorze osadników pocho-
dzących przede wszystkim z krajów niemieckich (Pi-
skorski 1990: 133 nn.), jak też obcego rycerstwa (Śla-
ski 1969: 148 nn.). 

Archeologiczne wyznaczniki przemian XII-XIII w.
w księstwie zachodniopomorskim.
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 W świetle powyższych uwag wstępnych może-
my już w tym miejscu zauważyć, że zaproponowany 
przez Organizatorów zakres chronologiczny konfe-
rencji, łączący stulecia XII i XIII, nakazuje w odnie-
sieniu do Pomorza Zachodniego odnieść się do róż-
norakich i odmiennych procesów, z których każdy 
zasługuje na oddzielne, bardzo obszerne studium, 
a których kumulacja w tej części Europy przypa-
dała właśnie na te stulecia. Zamierzeniem, z jakim 
przyjdzie nam się tutaj zmierzyć, w żadnym stopniu 
nie może być zatem przedstawienie pełnego obrazu 
przemian zachodzących w tym okresie. Będzie nim 
natomiast próba wstępnej oceny tego, jak w świetle 
dotychczasowych studiów przemiany obydwu stule-
ci rysują się lub tylko mogą być czytelne w źródłach 
archeologicznych, a tym samym oszacowanie tkwią-
cego w nich potencjału poznawczego i zarysowanie 
problematyki badawczej. 
 Trzeba wreszcie stwierdzić, że ramy przestrzen-
ne, w jakich będę się poruszać, muszą różnić się 
nieco od geograficznego pojęcia Pomorza Zachod-
niego. W związku z charakterem zachodzących 
w interesującym nas okresie procesów będą one za-
mykać się w granicach księstwa zachodniopomor-
skiego, a więc muszą obejmować także część tere-
nów zaodrzańskich, zajmowanych wcześniej przez 
plemiona wieleckie. Na skutek ekspansji zapocząt-
kowanej w trzeciej dekadzie XII w. ziemie te zna-
lazły się pod kontrolą książąt pomorskich, których 
władztwo wykraczało daleko za Odrę, sięgając na 
zachodzie Piany (Peene), a czasowo nawet Reknicy 
(Reckniz). Na wschodzie jego granicę wyznaczały 
biegi rzek: Unieści i Czarnej Gwdy, na południu zaś 
strefa pustek osadniczych związanych z Puszczą No-
tecką (Ślaski 1969: 63; Spors 1988: 73 nn.; Rębkow-
ski 2007: 15-17). Tak zarysowany zakres przestrzen-
ny oznacza, że zmuszeni jesteśmy nieco wykroczyć 
poza wygodne pojęcie „ziem polskich”, a także poza 
współczesne granice państwowe.

II. Budowa państwa i archeologiczne wyznaczniki 
procesu

 W ciągu XI w. i na początku następnego stulecia 
pojawiają się w źródłach pisanych pierwsze infor-
macje o lokalnych, pomorskich książętach (Lecie-
jewicz 1962: 283 nn.; Rymar 2005: 77-82). Podczas 
pomorskich wypraw Bolesława Krzywoustego 
z lat 1103-1107, kierowanych w stronę Białogardu 

i Kołobrzegu, w relacjach Galla Anonima słyszy-
my o pomorskim księciu (Gall II, 29, 39), którego 
imienia kronikarz jednak nie podaje (szerzej Rymar 
2005: 86-87). Przekaz Galla legł u podstaw hipote-
zy, przyjmowanej dość powszechnie, że to właśnie 
nad dolną Parsętą wykształcił się na przełomie XI 
i XII w. ośrodek lokalnej władzy o charakterze wcze-
snopaństwowym. Stamtąd mieli też wywodzić się 
władcy, którzy doprowadzili do ostatecznego skry-
stalizowania się księstwa zachodniopomorskiego 
w latach dwudziestych XII w. (tak już Quandt 1845: 
141; starszą dyskusję referuje Leciejewicz 1962: 269-
271; Spors 1988: 61 nn.).
 Decydujące etapy utrwalania się i rozszerzania 
władzy książęcej przebiegały po opanowaniu i cza-
sowym uzależnieniu Pomorza Zachodniego przez 
Bolesława Krzywoustego w latach 1121-1122 (Ślaski 
1969: 58 nn.; Zientara 1970: 208 nn.). Wydarzenia 
związane z tym procesem śledzić możemy dzięki za-
chowanym źródłom narracyjnym w postaci trzech 
żywotów misjonarza Pomorza, św. Ottona z Bamber-
gu, powstałych tylko niewiele lat później (ostatnio 
Rosik 2010). Główna siedziba księcia Warcisława I 
znajdowała się wówczas już w Kamieniu. Rozpoczę-
ta przez niego w trzeciej dekadzie XII w. ekspansja 
terytorialna na zachód, na tereny zaodrzańskie, do-
prowadziła do podporządkowania ziem wieleckich 
Redarów i Tołężan, a czasowo także Czrezpienian 
zasiedlających obszary położone na zachód od Pia-
ny. Nieco później, bo wkrótce po połowie XII stule-
cia, w obrębie władztwa Warcisławowiców znalazło 
się też dawne terytorium plemienne Wkrzan (Spors 
1988: 73 nn, 201 nn.). Jednym z zasadniczych ce-
lów na drodze umacniania władzy książęcej było 
ujarzmienie niezależnych, oligarchicznych „repu-
blik” miejskich Szczecina i Wolina, co dokonało się 
ostatecznie dopiero na początku 2. ćwierci XII w. Aż 
do tego czasu przetrwały w tych ośrodkach formy 
ustrojowe pochodzące z okresu plemiennego, gdzie 
decydującą rolę odgrywali możni wywodzący się 
z warstwy kupieckiej, rada starszych i wiec (Lecieje-
wicz 1962: 272 nn.; 1991: 213-214). 
 Jak można przypuszczać, proces budowy za-
chodniopomorskiej państwowości był pod pew-
nymi względami odmienny od modelu zreali-
zowanego w Wielkopolsce w 1. połowie X w. 
W przeciwieństwie do państwa Piastów (Kur-
natowska 2002; Kara 2009), w trakcie tworzenia 
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struktur władzy książęcej na Pomorzu nie dostrze-
gamy wznoszenia nowych, wczesnopaństwowych 
centrów grodowych. Jej umacnianie polegało na 
opanowywaniu i podporządkowywaniu sobie ko-
lejnych grodów o plemiennej metryce, w tym także 
„republik” miejskich położonych nad dolną Odrą. 
Co więcej, tam właśnie – w najważniejszych spo-
śród dawnych grodów plemiennych – sytuowane 
będą siedziby władzy administracyjnej państwa 
(Leciejewicz 1993: 71). Struktura organizacji tery-
torialnej księstwa oparta zostanie na systemie kasz-
telańskim, którego istnienie potwierdzone jest już 
w 1140 r. (Bollnow 1964; Ślaski 1960; Spors 1991). 
O ile metryki prawdopodobnie wszystkich grodów 
kasztelańskich sięgają czasów przedpaństwowych, 
to już granice okręgów kasztelańskich najpewniej 
w niewielkim tylko stopniu nawiązywały do star-
szych, plemiennych podziałów. Tego rodzaju zależ-
ności i podobieństwa częściej chyba zachodziły po-
między granicami dawnych plemiennych okręgów 
grodowych a jednostkami określanymi w źródłach 
mianem terra lub provincia, na które dzieliły się 
okręgi kasztelańskie (Leciejewicz 1983: 136-137). 
Około 1160 r. księstwo zostało podzielone na dwie 
dzielnice: szczecińską i dymińską oraz kondomi-
nium kołobrzeskie (Quandt 1845: 119 nn.; Ślaski 
1969: 63, 140-141).
 Zjawiska towarzyszące formowaniu się księstwa 
zachodniopomorskiego nie były dotychczas szerzej 
analizowane na podstawie źródeł archeologicznych. 
Pewne wyznaczniki zachodzących wówczas prze-
kształceń są jednak czytelne już na tym wstępnym 
etapie badań. W pierwszej kolejności wypada zwró-
cić uwagę na zmiany zachodzące w strukturze osad-
nictwa. Polegały one przede wszystkim na dalszym, 
zapoczątkowanym na niektórych terenach już wcze-
śniej (zob. Łosiński 1983: 113-120), ograniczeniu 
liczby istniejących grodów. Zjawisko to może być 
traktowane jako następstwo postępującej centraliza-
cji władzy. Te z osiedli obronnych, które przetrwały, 
włączane były w struktury administracyjne nowej 
władzy i zmieniały swe funkcje. Obserwujemy przy 
tym rozwój wokół nich podgrodzi i niekiedy też 
osad otwartych, co w konsekwencji prowadziło do 
powstawania złożonych, policentrycznych zespołów 
osadniczych, których poszczególne elementy speł-
niały zróżnicowane funkcje. W grodzie znajdowała 
się siedziba przedstawiciela władzy książęcej, z kolei 

na podgrodziach koncentrowała się działalność rze-
mieślnicza i handlowa. Tam właśnie lokalizowane 
były najważniejsze instytucje życia gospodarczego, 
takie jak karczmy, targi, ale też mennice (tu zwłasz-
cza Leciejewicz 1983: 125 nn.; zob. też Bollnow 
1964), a od trzeciej dekady XII w. zaczęły powstawać 
kościoły chrześcijańskie (por. niżej). 
 Dosyć jasno rysuje się przy tym związek tych 
ośrodków z podziałami administracyjnymi księ-
stwa, o czym przekonuje analiza rozmieszczenia 
znanych nam ze źródeł pisanych targów, mennic 
i karczem. Na 12 grodów kasztelańskich księstwa, 
aż dla dziewięciu potwierdzone jest funkcjonowa-
nie zarówno karczmy, jak i i targu (Uznam, Groź-
win, Kołobrzeg, Dymin, Wolin, Kamień, Szczecin, 
Przęcław, Pyrzyce), a dla jednego tylko karczmy 
(Choćków). W trzech kolejnych przypadkach ist-
nienie targu lub karczmy stwierdzono dla grodów 
będących centralnymi ośrodkami podległych kasz-
telaniom krain (Pozdawilk, Trzebiatów nad Regą, 
Białogard), a w jednym dla centrum krainy, w któ-
rym nie było grodu (Sitno; Leciejewicz 1983). Gro-
dowe centra osadnicze spełniały zatem rozmaite 
funkcje centralne w strukturze osadniczej księstwa, 
będąc tym samym w istocie zespołami o charakterze 
wczesnomiejskim, funkcjonującymi w ramach pra-
wa książęcego (Rębkowski 2001, 23 nn.). Dobrymi 
przykładami, w jakimś stopniu rozpoznanymi ar-
cheologicznie, mogą być tu Uznam (Usedom; Bier-
mann 2006), Kołobrzeg (łącznie ostatnio Kołobrzeg 
2007; Schich 1998) czy Szczecin (Łosiński 1993: 302 
nn; Dworaczyk i in. 2003).
 Niezmiernie interesującym i ważnym proble-
mem badawczym, tak naprawdę dotychczas nieroz-
wiązanym, jest kwestia rozplanowania i organizacji 
przestrzeni tych zespołów osadniczych, zwłaszcza 
zaś podgrodzi, w obrębie których koncentrowała 
się aktywność rzemieślnicza, handlowa i religijna. 
Na podstawie rozpoznania archeologicznego może-
my się domyślać, że cechował je nieregularny układ 
przestrzenny, będący skutkiem długotrwałego roz-
woju, oraz gęsta zabudowa, bez wyjątku zrębowa 
i plecionkowa. Cechą charakterystyczną zabudowy 
było też istnienie stabilnych w pewnych okresach 
siedlisk, składających się z zespołów budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, których plany były 
niekiedy powtarzalne w następujących po sobie po-
ziomach osadniczych (Rębkowski 2001: 29-32). 

185



Marian Rębkowski

 Stosunkowo dobrymi, chociaż też fragmenta-
rycznymi danymi dysponujemy dla Szczecina w 
XII w. i początkach XIII w. Jak z nich wynika, w cią-
gu 1. połowy XII w. lub około połowy stulecia do-
szło do zmian w topografii i układzie przestrzennym 
nadodrzańskiej części tego zespołu osadniczego, po-
legających m.in. na zmianach układu ulic i siedlisk, 
co bywa łączone z postępującym równolegle umac-
nianiem władzy książęcej (Leciejewicz 1976: 296 n.; 
1983: 143-145; Łosiński 1993: 309 nn; Cnotliwy 1996; 
Dworaczyk i in. 2003: 281 nn). Zabudowę podgrodzia 
mogły organizować ciągi ulic biegnących prostopadle 
do koryta rzeki i łączące się z biegnącą dookolnie uli-
cą przywałową. W układzie przestrzennym szczeciń-
skiego zespołu osadniczego pojawił się w ciągu XII w. 
element na Pomorzu wyjątkowy, jakim była osada 
kupców niemieckich (Labuda 1952: 568 nn). Nie-
rozpoznany metodami archeologicznymi pozostaje 
ciągle niestety obraz kultury jej mieszkańców, który 
w tym okresie – jak możemy się domyślać – znaczą-
co różnił się chyba od tego charakterystycznego dla 
rodzimych mieszkańców Pomorza (Wilgocki 1998; 
Rębkowski 2001: 62-64). 
 Warto zauważyć też inne, poza przemianami 
osadniczymi, potencjalne wyznaczniki tworzenia 
i umacniania władzy państwowej. W pierwszej ko-
lejności należy zwrócić uwagę na pojawienie się 
książęcego mennictwa. Na jego istnienie w 2. po-
łowie XII w. wskazują informacje o mennicach 
istniejących w kilku ośrodkach administracyjnych 
księstwa (zob. łącznie Kiersnowski 1960; Lecieje-
wicz 1983: 129-130), jak też najstarsze emisje mo-
nety zachodniopomorskiej. Pierwsze serie denarów 
bitych przez miejscowych władców datowane są na 
ostatnią tercję XII stulecia (Kiersnowski 1961; Ko-
now 1999; Pollex 2000). 
 Niezwykle interesujące zjawisko, w odniesieniu 
do tej części ziem nadbałtyckich właściwie niezba-
dane, które ‒ jak się zdaje ‒ mogło być związane ze 
zmianami społeczno- politycznymi i krystalizowa-
niem się władzy książęcej, dotyczy dość charakte-
rystycznej formy pochówków. Chodzi tu o wystę-
powanie w ciągu XII stulecia pojawiających się już 
na przełomie XI i XII w., wyróżniających się gro-
bów zawierających charakterystyczne wyposażenie 
w postaci oporządzenia jeździeckiego i uzbrojenia, 
zwłaszcza miecze. Za dobry przykład mogą tu po-
służyć odkrycia z Neppermin koło Uznamu, gdzie 

dwa spośród sześciu odkrytych grobów szkieleto-
wych datowanych na XII w. były bogato wyposażo-
ne w takie przedmioty (Eggers 1939). 
 Niektóre z pochówków z elementami uzbrojenia 
i wyposażenia jeździeckiego odkrywano wewnątrz 
bardzo specyficznych obiektów, jakimi były tzw. gro-
by komorowe. Rozpoznano je dotychczas w rejonie 
dolnej Odry, na cmentarzyskach Cedynia 2 (Fili-
powiak 1973; Malinowska-Łazarczyk 1982: 23-24), 
Uznam–Am Hain (Fries 2001; Biermann 2009: 35-40, 
135-140) oraz w Usadel (Schmidt 1992: 22-24), gdzie 
bez wyjątku datowane są na XII w. Ich okazałość oraz 
wyróżniające się wyposażanie grobowe stanowiły 
najpewniej wyznacznik statusu społecznego, charak-
terystyczny dla wielu wczesnośredniowiecznych spo-
łeczności będących na etapie budowy państwa i jed-
noczesnej recepcji chrześcijaństwa (Kurnatowska 
1997: 113; Biermann 2004a: 17, 24; 2008; Rębkow-
ski 2007: 159; ostatnio też Janowski 2011: 397-398). 
Wszystko to pozwala wysunąć ostrożne przypuszcze-
nie o możliwości identyfikacji pochowanych w nich 
zmarłych z przedstawicielami elit, najpewniej wcze-
snopaństwowych. Bardzo możliwe, że groby takie 
można byłoby łączyć z pochówkami członków ksią-
żęcej drużyny, której istnienie potwierdza chociażby 
w swej relacji Herbord (np. II, 21).

III. Misje chrystianizacyjne i ich następstwa
 Wraz z kształtowaniem się władzy książęcej, po-
dobnie jak w innych częściach Europy Środkowej, 
także na Pomorzu Zachodnim możliwe okazało się 
przeprowadzenie skutecznej misji chrystianizacyj-
nej i stworzenie zrębów organizacji kościelnej (łącz-
nie Petersohn 1979: 211-340). Jak można sądzić na 
podstawie dotychczasowych badań (ostatnio Ręb-
kowski 2007), ich efekty, a w konsekwencji stopnio-
wa chrystianizacja mieszkańców tych ziem, znajdują 
dość dobre odzwierciedlenie w różnych kategoriach 
źródeł archeologicznych.

1.	 Powstanie	sieci	kościołów	i	początki	
architektury	murowanej

 W efekcie wypraw misyjnych biskupa bamber-
skiego Ottona z lat 1124-1125 i 1128 powstała sieć 
pierwszych kościołów, które – z jednym tylko wyjąt-
kiem – sytuowane były w policentrycznych zespo-
łach grodowych, zazwyczaj w obrębie podgrodzi, co 
było następstwem kierowania misji do największych 
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skupisk ludzkich. Na podstawie żywotów misjona-
rza można sądzić, że były to wyłącznie świątynie 
wznoszone z drewna (Kiersnowski 1953: 129-131; 
Rębkowski 2007: 25-40, 83-84). 
 Ograniczenie rozprzestrzenienia kościołów do 
centrów grodowych nie uległo zmianie w wyniku 
powołania w 1140 r. diecezji pomorskiej, której ob-
szar w zasadzie pokrywał się z granicami władztwa 
książęcego. Siedziba biskupa, umiejscowiona pier-
wotnie w Wolinie, przed 1188 r. została przeniesiona 
do Kamienia (Labuda 1968: 47 nn; Petersohn 1979: 
262 nn). Od szóstego dziesięciolecia XII w. zaczęto 
fundować pierwsze klasztory, którymi były opactwa 
benedyktynów w Stołpiu (Stolpe) nad Pianą, cyster-
sów w Darguniu (Dargun), Kołbaczu i Eldenie; pre-
monstratensów w Grobi (Grobe) i Białobokach oraz 
prepozytura benedyktynów przy kościele św. Jakuba 
w Szczecinie (Hoogeweg 1924-1925, passim; Peter-
sohn 1979: 366 nn). Badaniom archeologicznym, 
w różnej, najczęściej jednak bardzo ograniczonej 
skali, poddano dotychczas zaledwie kilka z nich, 
chociaż pozyskane dane w niewielkim tylko stopniu 
odnoszą się do XII-wiecznych początków tych zało-
żeń monastycznych (Rębkowski 2009b). 
 Dopiero w ósmej dekadzie stulecia zaczęły po-
wstawać pierwsze kościoły wiejskie, początkowo 
najpewniej jeszcze drewniane, w czym istotną rolę 
odegrała działalność klasztorów cysterskich z Dar-
gunia i Kołbacza oraz premonstratensów z Grobi. 
Mniejsze znaczenie miało pod tym względem bene-
dyktyńskie opactwo fundowane w Stołpiu nad Pianą 
w 1153 r. Proces upowszechniania się miejsc kultu 
chrześcijańskiego poza centrami grodowymi, zwią-
zany z budową organizacji parafialnej, przybierze na 
sile dopiero od 2. dekady XIII w. 
 Budowa klasztorów i kościołów oznaczała po-
czątki architektury murowanej na Pomorzu Za-
chodnim. Najstarszymi jej przykładami były, jak 
się wydaje, wzniesiona z polnych kamieni bazylika 
klasztoru w Stołpiu, której ruiny zachowane są czę-
ściowo do dnia dzisiejszego, i funkcjonująca tam 
jeszcze w XII w. rotunda, o której istnieniu dowia-
dujemy się ze wzmianek źródłowych. Bazylika ze 
Stołpia została rozpoznana jedynie poprzez niewiel-
kie odkrywki wykonane przed laty na potrzeby ba-
dań architektonicznych (Fait 1963). Przed końcem 
stulecia rozpoczęto też budowę, początkowo z gra-
nitowych ciosów lub może od razu z cegły, monu-

mentalnej transeptowej bazyliki katedralnej w Ka-
mieniu. Także rozpoznanie tej świątyni opiera się na 
obserwacjach architektonicznych (Skibiński 2004); 
nie prowadzono tam dotychczas większych prac ar-
cheologicznych.
 Zdecydowana większość świątyń była jednak 
wznoszona z drewna (łącznie Rębkowski 2007: 19-
88). Dopiero w ostatnich latach podjęto próby badań 
archeologicznych mających po raz pierwszy na celu 
odkrycie obiektów sakralnych z tego najstarszego ho-
ryzontu, stosunkowo nielicznych jeszcze pomorskich 
kościołów, datowanych na XII i przełom XII i XIII w. 
Jednego z odkryć dokonano na grodzisku w Lubinie 
na wyspie Wolin, gdzie zidentyfikowano kamienną 
ławę drewnianego kościoła (Rębkowski 2011b: 104-
107), drugie natomiast miało miejsce na podgrodziu 
w Stargardzie nad Iną, gdzie zarejestrowano pozosta-
łości świątyni w całości murowanej1. Obydwa obiekty 
czekają ciągle na źródłowe publikacje.
 
2.	 Przemiany	obrządku	pogrzebowego
 Akcja chrystianizacyjna doprowadziła również 
do istotnych zmian w zakresie stosowanego na Po-
morzu obrządku pogrzebowego (Rębkowski 2007: 
152 nn., 223-224). Począwszy od 2. ćwierci XII w. 
zaczynają zanikać wszystkie znane nam wcześniej 
formy nekropolii, zwłaszcza te, na których stoso-
wano kremację; ostatecznie zanika wtedy również 
kurhanowa forma grobu. Od tego czasu obserwu-
jemy gwałtowny przyrost liczby cmentarzy szkiele-
towych, które podzielić możemy na dwie kategorie, 
nie wliczając w to pojedynczych grobów człon-
ków dynastii i wyższych duchownych chowanych 
wewnątrz świątyń. Pierwszą stanowią cmentarze 
przykościelne, ciągle bardzo nieliczne, sytuowane 
przede wszystkim w obrębie osad podgrodowych 
i grodów. Na podstawie rozpoznanych dotychczas 
fragmentarycznie takich nekropolii z Choćkowa 
(Gützkow; Schäfer, Hoche 2001), Wołogoszczy 
(Wolgast; Poggensee 2003: 48-49), Uznamia (Use-
dom; Biermann 2009: 40 nn) i Lubina na wyspie 
Wolin2 możemy stwierdzić, że zmarli chowani byli 
tam w rzędach orientowanych zgodnie z orienta-
cją kościołów, a więc wzdłuż osi W-E, głowami od 
zachodu, a jeszcze w ciągu XII w. czytelna stała się 
tendencja do przekształcania się tych miejsc grze-

1  Publikacja obiektu przygotowywana do druku przez 
odkrywcę, dr. M. Majewskiego.

2  Badania autora, których wyniki są przygotowane do druku.
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balnych w cmentarze wielowarstwowe, co wynikać 
musiało z ograniczonej wielkości przestrzeni grze-
balnej wewnątrz osady. 
 Drugi rodzaj nekropolii stanowiły wówczas 
cmentarze lokalizowane poza osadami, a tym samym 
bez związku przestrzennego z kościołem. Większość 
z nich można określić mianem cmentarzy wiejskich. 
Bardzo rzadko występują bowiem w najbliższych 
okolicach centrów grodowych (np. Cedynia), a za-
zwyczaj są od nich znacznie oddalone. Ważną cechą 
charakterystyczną tych cmentarzysk jest rzędowość 
pochówków, będąca konsekwencją orientacji gro-
bów wzdłuż osi W-E z głowami zmarłych od zacho-
du; pochówki orientowane odmiennie stanowią nie-
wielki tylko procent. Za dobry przykład służyć może 
cmentarzysko w Penkun. Regularnie układające się 
rzędy pochówków datowane są całą serią monet na 
ostatnie dwudziestolecie XII w. (Pollex 2006).
 Na obydwu rodzajach ówczesnych nekropo-
lii zmarłych chowano w zdecydowanej większo-
ści w pozycji „na wznak”, z rękoma wyciągniętymi 
wzdłuż ciała, bezpośrednio w jamie grobowej. Tylko 
w kilku procentach znanych nam grobów zachowa-
ły się ślady ich oznaczania w postaci kamiennych 
obstaw lub bruków, zupełnie wyjątkowo odkrywa-
no pojedyncze groby komorowe. W zaledwie kilku 
procentach pochówków znajdowano ślady stosowa-
nia drewnianych nosideł lub trumien. Na kilku sta-
nowiskach położonych przede wszystkim nad dolną 
Odrą (Uznam, Cedynia) zarejestrowano również 
około 20 pochówków w łodziach (Biermann 2004b), 
który to zwyczaj miał najpewniej skandynawską 
genezę. W niewielkim tylko odsetku pochówków 
identyfikowano właściwe dary grobowe (np. naczy-
nia, jadło, pisanki, narzędzia), a nieco częściej bez-
pośrednie wyposażenie zmarłego, takie jak ozdoby, 
ubiór czy elementy uzbrojenia i oporządzenia jeź-
dzieckiego (Rębkowski 2007: 109-161).

IV. Przełom lokacyjny
 W 1234/1235 r. książę Barnim I zapoczątkował 
akcję przebudowy struktury miejskiej w księstwie 
poprzez nadanie praw miejskich dla Przęcławia 
(Prenzlau: Lucht 1965: 10-13; Schich 1987: 229-
-231; Piskorski 1987: 49-50). Największe nasile-
nie lokacji miejskich na Pomorzu miało miejsce 
w ciągu pierwszych kilku dekad po tej dacie, przed 
końcem lat siedemdziesiatych XIII w. Liczba loko-

wanych wówczas w księstwie ośrodków jest spra-
wą dyskusyjną. Jedni badacze doliczali się ponad 
40 miast lokowanych na tym obszarze przed 1280 r. 
(Kuhn 1974: 50-51), nie wliczając w to miast znaj-
dujących się na obszarze kondominium kołobrze-
skiego, inni z kolei dopatrywali się zaledwie 35 lo-
kacji przed końcem XIII w., z czego tylko 20 miało 
zaistnieć do 1266 r. (Ślaski 1969: 109; por. też Pi-
skorski 1987: 84-85). Wydaje się, że te niższe liczby 
są bliższe prawdy. Lokacjom na prawie niemieckim 
poddawane były w ciągu XIII w. przede wszystkim 
największe spośród miast książęcych, co oznacza, 
że przed końcem stulecia liczba miast nowego typu 
była niewiele tylko większa niż liczba policentrycz-
nych zespołów wczesnomiejskich funkcjonujących 
jeszcze na początku XIII w.
 Przemiany okołolokacyjne, czytelne w źródłach 
archeologicznych, można z grubsza zgrupować 
w dwóch blokach zagadnień. Pierwszy z nich do-
tyczy przekształceń zachodzących w organizacji 
przestrzeni społecznej, skutkujących przede wszyst-
kim powstaniem nowego na tych ziemiach mode-
lu miasta (ale czytelnych na różnych poziomach, 
od skali makro obejmującej większe obszary, aż po 
pojedynczy obiekt, włącznie z analizą odkrywanych 
układów przestrzennych, ich topografii i rozplano-
wania), drugi natomiast odnosi się do szeroko rozu-
mianych przemian kulturowych, które na Pomorzu 
były również konsekwencją zetknięcia się kultury 
niemieckich osadników z rodzimą kulturą słowiań-
ską (Rębkowski 2001; 2009a). 

1.	 Nowy	typ	osady	miejskiej:	miasta	lokacyjne
 Obraz polokacyjnych, trzynastowiecznych miast 
późnego średniowiecza odkrywany bywa dopie-
ro w trakcie szerokopłaszczyznowych wykopalisk 
archeologicznych. Na interesującym nas tutaj ob-
szarze badania takie trwają na dobrą sprawę od 
niespełna trzech dekad i w większym zakresie doty-
czyły dotychczas przede wszystkim niektórych naj-
ważniejszych, portowych centrów miejskich, takich 
jak Greifswald, Szczecin i Kołobrzeg. W ostatnich 
latach w coraz większym stopniu różnorakim pra-
com terenowym poddawane są również mniejsze 
miasta, czego najlepszym przykładem były badania 
w Stargardzie nad Iną (zob. łącznie Rębkowski 2001: 
10-19; przegląd ostatnich badań daje też tom Ar-
chäologie 2005 oraz Rębkowski 2012).
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 Również dzięki wynikom wykopalisk możemy 
stwierdzić, tutaj w największym skrócie, że następ-
stwem akcji lokacyjnej było w XIII w. pojawienie 
się na terytorium księstwa pomorskiego nowego 
w tym środowisku typu osady miejskiej. Pod wzglę-
dem przestrzennym cechowało go skoncentrowa-
nie osadnictwa na obszarze zamkniętym prostymi 
obwałowaniami ziemnymi. Wydzielona przez nie 
przestrzeń, o wielkościach w granicach od kilku do 
nawet 50 hektarów, była rozmierzona w ówczesnych 
jednostkach miary i w sposób regularny podzielona 
na kwartały zabudowy (Rębkowski 2011a). Te ostat-
nie z kolei rozmierzane były na działki – samodziel-
ne kompleksy osadnicze o regularnych kształtach 
wydłużonych prostokątów. Rozmierzanie takie, wy-
nikające z dziedzicznego prawa do ziemi i koniecz-
ności wyznaczania za jej użytkowanie stosownego 
czynszu, skutkowało tendencją do kształtowania 
się już w XIII w. tzw. regularnych planów miejskich. 
Niestety, tylko w pojedynczych przypadkach moż-
liwa okazywała się dotychczas rekonstrukcja wiel-
kości i wymiarów pierwotnych działek miejskich 
w miastach pomorskich, jak też dokładnych wymia-
rów wielkości całych bloków zabudowy miejskiej. 
Znacznie lepsze rezultaty osiągano natomiast przy 
rekonstrukcji struktury podziałów działkowych 
i zabudowy w interesującym nas tutaj okresie (np. 
Polak 2000: 161-164; Rębkowski 2001a: 121-143; 
2001b: 511-516, Fig. 10-11; Schäfer 2001).
 Wydzielanie w obrębie nowych miast specjalnej 
przestrzeni z przeznaczeniem na plac targowy, na 
którym jeszcze w końcu stulecia zaczęły pojawiać się 
ratusze, a także innej na kościół parafialny, oznacza-
ło skumulowanie wewnątrz otoczonej wałami prze-
strzeni miejskiej funkcji politycznych, handlowych 
i religijnych gminy. Co więcej, było to ujęte w sztyw-
ne ramy rozplanowania, w którym plac targowy naj-
częściej sąsiadował z kwartałem kościelnym i cmen-
tarzem. Trzeba wreszcie zwrócić uwagę na fakt, że 
to właśnie w obrębie miast lokacyjnych w najpeł-
niejszy sposób realizowana była charakterystyczna 
dla chrześcijaństwa „socjalizacja” śmierci, widoczna 
poprzez sytuowanie cmentarza w samym centrum 
osady. Wprawdzie w księstwie zachodniopomor-
skim tak lokalizowane cmentarze pojawiły się jesz-
cze w poprzednim stuleciu, to jednak upowszech-
niają się dopiero wraz z lokacjami miast (i jak się 
domyślamy, także wsi), w postaci przykościelnych, 

rzędowych i wielowarstwowych nekropolii zajmują-
cych ich centra (Rębkowski 2011a: 165-169).

2.	 Przemiany	kulturowe	czytelne	w	źródłach	
archeologicznych

 Jak można sądzić, w związku z akcją koloniza-
cyjną i napływem na Pomorze w ciągu XIII w. do 
miast i wsi osadników z Zachodu, jak też z pojawie-
niem się pochodzących w znacznej części stamtąd 
rodzin rycerskich (por. niżej), cały obszar księstwa 
był miejscem gruntownych przemian kulturowych, 
obejmujących różnorodne sfery życia. Tempo tych 
przekształceń mogło być zróżnicowane i nieco od-
miennie przebiegać w miastach, siedzibach rycer-
skich czy na wsiach. Nie jesteśmy na razie w stanie 
podjąć się próby oceny ewentualnych różnic zacho-
dzących między nimi wobec faktu, że dotychczasowe 
wykopaliska i następujące po nich studia dotyczyły 
niemal wyłącznie środowisk zurbanizowanych. Wy-
niki tych badań wskazują, że wskutek napływu no-
wych osadników i/lub transferu nowych technologii 
dochodziło w ciągu XIII w. w pomorskich miastach 
do wykształcenia się zupełnie nowych na Pomorzu 
wzorców kulturowych. Poniżej, dla zobrazowania, 
kilka przykładów takich przemian szczególnie do-
brze rysujących się w źródłach archeologicznych.
 Zasadnicze zmiany dostrzegamy wówczas 
w sposobach wznoszenia budynków. W ciągu XIII 
w. pojawiają się nowe techniki ich konstruowania, 
a pośrednio w związku z nimi także nieznane tutaj 
wcześniej ich wielkości i wymiary. Po krótkim, jak 
się zdaje, epizodzie związanym z próbą adaptacji na 
gruncie pomorskim budynków słupowych, bardzo 
szybko powszechnie zaczęto wznosić domy szkie-
letowe, których powierzchnie ścian wypełniano 
w różnoraki sposób. Charakterystycznym następ-
stwem zmian było bezwzględne wykorzystywanie 
w ciesielstwie drewna dębowego, zastępującego 
drzewa iglaste dominujące przy budowie domostw 
zrębowych w młodszych fazach wczesnego średnio-
wiecza. Można zatem przekształcenia zachodzące 
w ciągu XIII stulecia sprowadzić w tym zakresie do 
przemian techniki budowlanej, kształtu i wielkości 
budynków oraz stosowanego do ich budowy su-
rowca (np. Polak 2000: 161-164; Rębkowski 2001a: 
121-143; 2001b: 511-516, Fig. 10-11; Schäfer 2001; 
na szerszym tle zob. Piekalski 2004: 92-120). Trzeba 
też zauważyć, że w niektórych portowych miastach 
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księstwa już w końcu XIII w. pojawiła się świecka, 
mieszczańska architektura murowana wznoszona 
z cegły, początkowo w postaci różnego rodzaju bu-
dynków zazwyczaj sytuowanych w tylnych partiach 
działek, także tzw. kemenate, bardzo szybko jednak 
przybierających kształt „klasycznej” nadbałtyckiej 
kamienicy sieniowej (niem. Dielenhaus). Najstar-
sze przykłady tej ostatniej mogą być na Pomorzu 
datowane nawet na ostatnią tercję XIII w. Odkrycia 
reliktów budynków murowanych datowanych na 
interesujący nas tutaj przedział czasowy pochodzą 
dotychczas z Greifswaldu (Schäfer 2001: 428-430; 
2005: 207-208). Nie bez podstaw możemy się jed-
nak domyślać, że podobne obiekty pojawiają się 
przed końcem XIII stulecia także w innych dużych 
nadbałtyckich miastach portowych księstwa, takich 
jak Szczecin (Rębkowski 2001a: 144 nn., zwł. s. 153; 
Piekalski 2004: 121 nn.; por. też ważne uwagi Polaka 
2009: 248-249).
 Istotne przemiany, doskonale czytelne w źró-
dłach archeologicznych, zachodzą w produkcji 
garncarskiej; w ciągu XIII w. asortyment wyrobów 
rzemiosła garncarskiego użytkowanych na Pomo-
rzu ulega całkowitej zmianie. W drugiej połowie 
stulecia zanika całkowicie lub ulega marginaliza-
cji powszechny do tej pory wielofunkcyjny garnek 
produkowany technikami charakterystycznymi dla 
późnosłowiańskiego garncarstwa (Mangelsdorf 
1998; Rębkowski 2001a: 172-176; Ruchhöft 2003). 
Pojawiają się natomiast powszechnie wyroby siwe, 
rozprzestrzeniające się wraz z akcją kolonizacyj-
ną, reprezentowane przez zróżnicowane naczynia 
o odmiennych funkcjach. Na ziemiach księstwa 
położonych na zachód od Odry najstarsze siwa-
ki datowane są na początki XIII w. (Mangelsdorf 
1994; 1997b: 231 nn.; Schäfer 1997:300 nn.), a wy-
jątkiem jest tu najprawdopodobniej Szczecin, gdzie 
pierwsze wyroby siwione mogły się pojawić jesz-
cze w poprzednim stuleciu, co jest łączone z ist-
nieniem tam gminy niemieckich kupców (Ręb-
kowski 2001: 160-163; Dworaczyk 2003: 261). Od 
2. ćwierci XIII w. miejscowa wytwórczość i szersze 
użytkowanie naczyń wypalanych redukcyjnie są 
już niemal pewne co najmniej w kilku miastach 
położonych na zachód od Odry, takich jak Gre-
ifswald, Przęcław czy Szczecin. Wkrótce potem 
rozpowszechniają się one wraz akcją koloniza-
cyjną na całym Pomorzu i około połowy stulecia 

stają się produkowanym lokalnie, standardowym 
wyrobem garncarskim, dominującym w struktu-
rach użytkowanej wówczas ceramiki (zob. łącznie 
Rębkowski 2001:159-171). Dzieje się tak chyba nie 
tylko w miastach, o czym świadczą także odkry-
cia poza środowiskami zurbanizowanymi pieców 
garncarskich, których początki funkcjonowania 
można najpewniej sytuować jeszcze w XIII w. (Py-
tlak 2003). Szczególnego podkreślenia wymaga to, 
że bardzo charakterystyczną dla Pomorza Zachod-
niego cechą było występowanie naczyń siwych 
o kulistych dnach, typowe szczególnie dla tradycji 
garncarskiej północnych Niemiec. 
 Podobne, bardzo głębokie zmiany, związane 
w pierwszej kolejności w transferem na Pomorze 
nowych technologii i rozwojem rzemiosła, obser-
wowane są także na podstawie innych kategorii zna-
lezisk. Dobrze rozpoznanym przykładem może być 
tutaj pojawienie się nowych wzorców naczyń drew-
nianych i nowych sposobów ich wytwarzania. To 
właśnie w wieku XIII rozpoczyna się bowiem na Po-
morzu masowa wytwórczość zestandaryzowanych 
mis toczonych jednostronnie i charakterystycznych 
misek klepkowych (Baran 2003). 
 Nie przedłużając listy obszarów kultury mate-
rialnej, w których zachodzą w ciągu XIII w. zmia-
ny, a które nie były jeszcze poddawane szczegóło-
wym studiom na interesującym nas obszarze (np. 
uzbrojenie, wyroby ze szkła), zwróćmy tylko uwagę 
na bardzo interesujące, opisywane już kilkakrotnie 
np. dla Śląska (np. Piekalski 1991), zmiany zacho-
dzące w tym stuleciu w strukturze hodowli zwierząt 
i modelu konsumpcji białka zwierzęcego. Jeszcze 
w młodszych fazach wczesnego średniowiecza do-
minowała w nich na Pomorzu świnia, której udziały 
najczęściej mieściły się w granicach 50-70%, przy 
popularności bydła sięgającego od kilku do nieco 
ponad 30%. W nawarstwieniach kulturowych miast 
najpóźniej od połowy XIII stulecia wszędzie obser-
wujemy zdecydowaną dominację kości bydła (od 
blisko 50% do ponad 75%). Na drugim miejscu pod 
względem frekwencji znajdowały się szczątki małych 
przeżuwaczy, a dopiero kolejne miejsce zajmowały 
kości tak popularnej we wczesnym średniowieczu 
świni. Przyczyny tej zmiany, być może zróżnicowa-
ne, stanowią od pewnego już czasu przedmiot inte-
resującej dyskusji (Gręzak, Kurach 1996: 158-160, 
tab. 3-6; Gręzak 2007: 21 nn.).
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V. Białe plamy: wyznaczniki związane z innymi 
przemianami XIII w.

1.	 Zanik	grodów	i	miast	na	prawie	książęcym
 Konsekwencją przemian ustrojowych, zmian 
w organizacji terytorialnej księstwa oraz powstania 
miast lokacyjnych był szybki zanik zespołów grodo-
wych. Część z nich po prostu opustoszała w krótkim 
czasie po udanej lokacji w ich pobliżu miasta na pra-
wie niemieckim, jak to miało miejsce np. w Koło-
brzegu, Gardźcu nad Odrą (Gartz) czy Pyrzycach. 
Wkrótce potem pojawiają się dla nich w dokumen-
tach nazwy typu locum castri czy antiqua civitas (np. 
PUB II, 663, 1259 r.; II, 1068, 1277 r.; II, 1268, 1283 
r.); ta druga stanowiła oczywiście przeciwstawienie 
dla funkcjonującego na prawie niemieckim miasta. 
 Inne grodowe zespoły osadnicze w całości (np. 
Stargard) lub tylko w części (np. Kamień, Przęcław) 
były włączane w obręb przestrzeni nowych miast 
(Rębkowski 2001a: 40-58). Pozostałości jeszcze in-
nych władca przekazywał w użytkowanie mieszcza-
nom, jak pokazuje to przykład wspomnianego już 
Gardźca nad Odrą (zob. Rębkowski 2011b: 98), lub 
też na skutek ich presji były niszczone, jak to stało 
się w Szczecinie w 1249 r. (PUB II, 484; obszernie 
Labuda 1952: 559-560). Lokalizacja kilku obiektów, 
o których informacje bardzo szybko przestały poja-
wiać się w źródłach pisanych, do dnia dzisiejszego 
jest nieznana albo bardzo niepewna, jak to ma miej-
sce nawet z takimi grodami jak Groźwin, Pozdawilk 
czy Trzebiatów nad Regą, a więc siedzibami kaszte-
lańskimi lub głównymi grodami prowincji. 
 W 2. połowie XIII w. jeszcze tylko kilka grodów 
pełniło nadal funkcje siedzib książęcych. Niektóre 
z nich z czasem przebudowywano i przekształcano 
w zamki. Jak się niegdyś domyślano, w Wołogoszczy, 
a więc głównej siedzibie władcy w dzielnicy powsta-
łej po podziale księstwa w 1295 r. (Zientara 1969: 
202, 228-229), taka przebudowa mogła rozpocząć się 
jeszcze u schyłku XIII w. (Z. Radacki 1976: 48 nn.). 
Rozpoznanie archeologiczne wykonane w ostat-
nich latach, w dość ograniczonym zakresie, zdaje 
się jednak wskazywać na to, że budowę zamku roz-
poczęto dopiero w początkach następnego stulecia 
(Ansorge, Schindler 2009: 126). Znacznie bardziej 
skomplikowane losy i nierozpoznany kształt mia-
ła natomiast siedziba książęca Szczecinie, powstała 
być może w miejscu zniszczonego wcześniej grodu, 
której istnienia domyślamy się najpóźniej w siódmej 

dekadzie stulecia (Labuda 1952: 560-562). Zamek 
w tym miejscu zaczęto wznosić dopiero w XIV w. 
(Z. Radacki 1976: 48-53; Cnotliwy 1992: 10 nn.; 
R. Radacki 2000). 

2.	Nowy	kształt	siedzib	obronnych
 Niemal całkowity w ciągu ostatnich 40 lat brak 
badań archeologicznych na zachodniopomorskich 
zamkach nie pozwala ciągle zweryfikować przypusz-
czenia Zbigniewa Radackiego (1976: 266-269), że ich 
początki, przynajmniej w odniesieniu do niektórych 
obiektów książęcych, sięgają jeszcze ostatnich dekad 
XIII w. Z tego samego względu tylko w sferze hipotezy, 
co prawda bardzo prawdopodobnej, pozostać na razie 
muszą domysły, że już mniej więcej od połowy XIII 
stulecia wznoszono siedziby obronne możnych rodzin 
rycerskich, mogące początkowo mieć przede wszyst-
kim kształt wieży na kopcu. Proces ich pojawiania się 
winien być wiązany i przebiegać równolegle z napły-
wem obcego rycerstwa, akcją immunitetową i w efek-
cie kształtowaniem się stanu rycerskich posiadaczy 
własności ziemskiej (Zientara 1969: 239-240; Sauer 
1939). Na takie przypuszczenie pozwalają też pojawia-
jące się w tym okresie w źródłach pisanych wzmianki 
o prywatnych obiektach obronnych (Bollnow 1940: 
86) oraz obserwacje poczynione dla krajów sąsiednich. 
Na XIII w. datowane są najstarsze prywatne siedziby 
obronne w zachodniej Meklemburgii, chociaż tam ich 
chronologia nie jest jednak oparta na wynikach badań 
archeologicznych (łącznie Donat 2002, 195 nn.; Szcze-
siak 2005: 370 nn.), i w Polsce (ostatnio obszernie Mar-
ciniak-Kajzer 2011: 16 n.). 
 Rozpoznanie archeologiczne najstarszych siedzib 
obronnych późnego średniowiecza na interesującym 
nas tutaj obszarze ziem pomorskich należy ocenić 
jako bardzo słabe, a jakimkolwiek badaniom tereno-
wym, w bardzo ograniczonej skali, poddawano tylko 
pojedyncze obiekty. Panuje jednak przeświadczenie, 
sygnalizowane już powyżej, że ich początki należy 
umieszczać jeszcze w XIII w., najpewniej w drugiej 
połowie stulecia (zob. np. Olczak 1974; Cnotliwy 
1989/1990: 219 nn.; Möller 1993; 2005: 355 nn.). 
Niektóre z nich stosunkowo szybko przekształcane 
były w zamki, co obrazuje na przykład dotychczaso-
we rozpoznanie obiektu w Płotach nad Regą, chociaż 
i w tym przypadku oceny chronologiczne przemian 
budowlanych w znacznej mierze oparte są na źró-
dłach pisanych (Radacki 1976: 61 nn.).
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3.	 Nowy	kształt	wsi
 Wprawdzie sprowadzanie obcych osadników na 
Pomorze Zachodnie potwierdzone jest w dobrach 
niektórych instytucji zakonnych, jak np. w klaszto-
rach w Kołbaczu, Darguniu i Edenie, już od lat sie-
demdziesiątych XII w., to początki właściwej kolo-
nizacji sytuować należy dopiero od lat trzydziestych 
XIII w. (łącznie Piskorski 1990: 130 nn.). Jednym 
z następstw kolonizacji wewnętrznej kraju była też 
przebudowa kształtu osadnictwa wiejskiego. Zmia-
ny prawne, związane także z nadziałami ziemi, jej 
posiadaniem, dziedziczeniem i opłacaniem z niej 
czynszu, zastosowanie systemu łanowego, wydziela-
nie parcel chłopskich itp., były przyczyną powstawa-
nia nowych na tym obszarze, regularnych form wsi 
(Zientara 1969: 185-187; Piskorski 1990, 231-234; 
Ruchhöft 2005: 193 nn.; ostatnio też np. Biermann 
2010: 84 nn., 336 nn.; Guzikowski 2011: 134 nn.). 
Ich ówczesny, pierwotny kształt został w większo-
ści przypadków zatarty, nie tylko przez kilkusetlet-
ni rozwój, ale także przez przebudowy, jakie miały 
miejsce zwłaszcza XVII-XVIII w. Nic zatem dziw-
nego, że w miarę rozwoju archeologii średniowiecza 
w tej części Europy formułowane są, co najmniej 
od dwóch dekad, postulaty badań archeologicz-
nych nad wsią tego okresu (Mangelsdorf 1997a: 3-6; 
2005). Niestety, jak do tej pory nie doszło na Pomo-
rzu do realizacji zakrojonych na większą skalę tego 
typu projektów, a liczba badanych wsi tego okresu, 
także jeśli porównamy ją z niektórymi sąsiednimi 
rejonami, jest w ogóle skrajnie niska. Niczym bia-
ła plama wygląda pod tym względem zwłaszcza 
wschodnia, przedodrzańska część księstwa, znaj-
dująca się obecnie w granicach naszego kraju (Bier-
mann 2010, Abb. 137). 
 W tych nielicznych miejscach, gdzie jednak do 
badań terenowych dochodziło, przynosiły one nie-
zwykle interesujące rezultaty dotyczące także rozpla-
nowania i zabudowy osad. Dobry przykład stanowić 
może tutaj opuszczona wieś Zwinrowe w okolicach 
Choćkowa, gdzie w trakcie „autostradowych” wy-
kopalisk ratowniczych zarejestrowano pozostałości 
parcelacji zachowane w postaci regularnie rozpla-
nowanych i wydzielonych za pomocą płotów i ka-
miennych murków zagród (Biermann 2010:v 295-
296). Wielce obiecujących wyników dostarczyły też, 
mające różny zakres, badania przeprowadzone na 
obszarach opuszczonej wsi w Wargentin koło Dy-

mina (Wargentin 2001: 6 nn., 62-69), Nowym Po-
lichnie koło Santoka (Marcinkowski 1999), Krakow 
am See koło Güstrow (Jantzen 1998) oraz w Küssow 
koło Neubrandenburga (Wieczorek 2000: 289-301), 
a więc – w przypadku trzech ostatnich – leżących 
właściwie na pograniczu pomorskim. 
 Tymczasem rezultaty wykopalisk przeprowa-
dzonych na większych powierzchniach w miejscach 
kilku opuszczonych wsi sąsiadującej z Pomorzem 
Brandenburgii dowodzą możliwości rekonstrukcji 
struktur zagród wiejskich i rozplanowania całych 
osad w dobie kolonizacji. Szczególnie dobrze wykaza-
ły to szerokopłaszczyznowe badania przeprowadzone 
w Damsdorf, gdzie ujawniono doskonale zachowane 
relikty pierwotnej zabudowy i podziałów własno-
ściowych, układających się w regularnie rozmierzo-
ne struktury przestrzenne (Biermann 2005: 107-113; 
2010: 134-290). Podobnych rezultatów można się 
w przyszłości spodziewać także na Pomorzu. 
 Dotychczasowy brak badań wykopaliskowych 
z trudem tylko pozwala nam na podjęcie opisu prze-
mian kulturowych dokonujących się na wsi pomor-
skiej w ciągu XIII w., na co zwracałem uwagę już 
wcześniej. Jak się można jednak domyślać, także na 
podstawie fragmentarycznych do tej pory danych 
źródłowych, równolegle do wzmiankowanych powy-
żej i rozpoznawanych od pewnego już czasu zmian 
zachodzących w środowiskach miejskich, również na 
pomorskiej wsi musiały pojawić się wówczas nowe 
formy budynków i techniki ich wznoszenia, ale też 
nowe elementy kultury materialnej. Tempo i szcze-
gółowy charakter tych przekształceń muszą na razie 
pozostać nierozpoznane, chociaż można już teraz 
zwrócić uwagę na pewne w tym zakresie prawidło-
wości, widoczne np. w stosowanych technikach bu-
dowlanych. Jak wskazują na to rezultaty uzyskane 
w takich opuszczonych wsiach jak Wodarg koło Dy-
mina, Krakow am See czy Zwinrowe koło Choćkowa, 
charakterystyczną cechą ich zabudowy w XIII w. były 
przede wszystkim dość duże budynki wznoszone 
w konstrukcji słupowej, oprócz których rejestrowa-
no jamy osadnicze i – chyba nieco młodsze – obiekty 
szkieletowe oraz niekiedy towarzyszące im funda-
menty niewielkich kamiennych piwnic. W przypad-
ku wsi lokowanych nie na surowym korzeniu, lecz 
będących kontynuacją starszego osadnictwa wcze-
snośredniowiecznego, widoczne jest przy tym zastę-
powanie przez obiekty słupowe starszej zabudowy 
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zrębowej (Jantzen 1998: 97-98; Biermann 2010: 295-
296). W Wackerow koło Greifswaldu dendrodaty 
wskazują na pojawienie się zabudowy słupowej już 
w 1. połowie XIII w. (Kuhlmann 1997: 105). 

4.	 Krystalizacja	struktury	parafialnej	i	
monastycznej

 Jednym z następstw akcji kolonizacyjnej i zakła-
dania nowych wsi był na terytorium księstwa szyb-
ki począwszy od lat trzydziestych XIII w. przyrost 
liczby kościołów, a tym samym rozbudowa sieci 
parafialnej i jej ostateczna krystalizacja (Rębkowski 
2007: 68 nn., 223-226). Już wówczas, w XIII stuleciu, 
pojawiła się bardzo charakterystyczna w krajobrazie 
Pomorza Zachodniego do dnia dzisiejszego forma 
wiejskiej świątyni, wznoszonej najczęściej z polnych 
kamieni i dość trafnie określanej w języku niemiec-
kim mianem Feldsteinkirche. Niestety, podobnie jak 
wsie, również tego typu obiekty nie były poddawane 
badaniom archeologicznym, a jedynie niekiedy ana-
lizom architektonicznym na wybranych obszarach 
(np. Gartkiewicz, Widawski 1965; Ende 1975; Bad-
stübner 2002). Wyjątkiem jest tu wzmiankowana 
już wcześniej opuszczona wieś Küssow, gdzie odsło-
nięto przykościelną zabudowę oraz cmentarzysko 
(Wieczorek 2000).
 Ze zwiększaniem się liczby kościołów i wykształ-
ceniem sieci parafii, egzekwujących zakres przypi-
sanej im curae animarum, możemy jednoznacznie 
łączyć bardzo dobrze czytelne w źródłach archeolo-
gicznych ujednolicenie zwyczajów pogrzebowych, 
do jakiego doszło chyba jeszcze przed połową XIII w. 
Dla 1. połowy stulecia obserwujemy bowiem zanik 
rzędowych cmentarzy szkieletowych lokalizowanych 
bez jakiegokolwiek nawiązania przestrzennego do 
świątyń. W związku z gęstniejącą siecią kościołów 
możliwe stawało się grzebanie wszystkich zmarłych 
przy ich murach. Najpóźniej od połowy XIII w. jedy-
ną formą cmentarza użytkowanego na Pomorzu mu-
siała być zatem rzędowa i zazwyczaj wielowarstwowa 
nekropolia przykościelna, lokalizowana oczywiście 
w centrum miasta lub wsi, co uznać można za osta-
teczny przejaw procesu „chrystianizacji śmierci” na 
Pomorzu (Rębkowski 2007: 73 nn.; 160-161).
 Jak dowodzą tego zestawienia wykonywane na 
podstawie źródeł pisanych, w ciągu XIII w. doszło 
też do gwałtownego wzrostu liczebności klaszto-
rów. Bez jakiejkolwiek przesady można stwier-

dzić, że to właśnie w 2. połowie tego stulecia osta-
tecznie ukształtowana została struktura założeń 
monastycznych w księstwie (łącznie Hoogeweg 
1924-1925). W bardzo ograniczonym stopniu były 
one dotychczas poddawane szerzej zakrojonym 
wykopaliskom, żeby wymienić tylko prowadzony 
w ostatnich latach projekt dotyczący augustianów 
ze Stargardu nad Iną czy różnego rodzaju prace 
rozpoznawcze w Kołbaczu rozpoczęte przed po-
nad półwieczem (Cnotliwy 1995). Kulturę mona-
styczną XIII w. na Pomorzu Zachodnim uznawać 
ciągle trzeba jednak za zupełnie nierozpoznaną. 
W tym miejscu zwrócić należy tylko uwagę na to, 
że klasztory – w pierwszej kolejności chyba cy-
sterskie zgromadzenia zakonne z Kołbacza i Dar-
guna – były prekursorami pomorskiego gotyku. 
Wznoszenie wielkich ceglanych bazylik klasztor-
nych rozpoczęto tam w pierwszych dekadach stu-
lecia (Świechowski 1973; Kratzke 2003; ostatnio 
Krongard-Kristensen 2009: 62-66, 71-72). Być 
może podobnie sytuacja wyglądała w wielkich 
klasztorach premonstratensów w Grobi, Biało-
bokach, ale w miejscach tamtejszych, niezacho-
wanych obiektów, nie prowadzono wystarczająco 
dużych badań wykopaliskowych, które mogły-
by potwierdzić to przypuszczenie (Mangelsdorf 
1999; Biermann i in. 2006). Dopiero u schyłku 
stulecia główną rolę w rozpowszechnianiu gotyku 
zaczęły odgrywać kościoły miejskie, fary i świąty-
nie mendykantów (Skibiński 1995: 113 nn.). 

VI. Wnioski
 XII i XIII stulecie to na Pomorzu Zachodnim 
okres dość szczególny, w istocie decydujący o włą-
czeniu tej części ziem nadbałtyckich Słowian w krąg 
łacińskiej cywilizacji europejskiej, a co za tym idzie, 
o ich kulturowej okcydentalizacji. W ciągu tych 
dwóch stuleci miała tutaj miejsce kumulacja róż-
nego rodzaju kluczowych dla przyszłości tych ziem 
procesów historycznych, których przebieg i charak-
ter znajduje swoje odzwierciedlenie także w źró-
dłach archeologicznych. Mimo bardzo skromnej 
ciągle skali dotychczasowych badań terenowych 
i opartych na ich wynikach studiów, do tego bardzo 
nierównomiernie ukierunkowanych, rzuciły one 
zupełnie nowe światło na zachodzące w tym prze-
dziale czasowym przemiany osadnicze, społeczno-
gospodarcze, religijne i kulturowe. 
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 Dla XII stulecia są one czytelne poprzez zmia-
ny osadnicze związane z budową struktur władzy 
wczesnopaństwowej i powstawaniem wokół głów-
nych grodów księstwa policentrycznych zespołów 
osadniczych o wczesnomiejskim charakterze. Przy-
szłe studia osadnicze mogłyby, jak można optymi-
stycznie mniemać, dostarczyć informacji, na ile 
granice administracyjne kasztelanii i podległych 
im prowincji nawiązywały do starszych podziałów 
osadniczych z doby plemiennej. Równolegle zacho-
dziły wówczas przekształcenia religijne i kulturowe 
będące następstwem postępującej od trzeciej de-
kady XII w. chrystianizacji kraju. Wyrażają się one 
nie tylko w pojawieniu się na Pomorzu miejsc kultu 
chrześcijańskiego, ale też architektury monumental-
nej i nowej kategorii stanowiska archeologicznego 
(klasztor). Przemiany te szczególnie dobrze czytelne 
są w źródłach o charakterze sepulkralnym. Wydaje 
się wręcz, że obserwowane dla tego stulecia prze-
kształcenia w obrządku pogrzebowym mogą stać 
się w przyszłości podstawą studiów nad tempem 
chrystianizacji w różnych częściach księstwa i w od-
miennych kontekstach społecznych.
 Jeszcze głębsze przemiany dostrzegamy dla 
stulecia następnego, kiedy to dochodzi do niemal 
całkowitej reorganizacji przestrzeni społecznej na 
terytorium księstwa, co było następstwem zmian 
ustrojowych, administracyjnych i ludnościowych. 
W efekcie pojawiły się nowe formy osad, rozumiane 
także jako nowe kategorie stanowisk archeologicz-
nych, takie jak miasto lokacyjne, wieś lokacyjna, sie-
dziba obronna na kopcu, a może też zamek. Ważnym 
elementem zmian przestrzennych była pojawiająca 
się w tej dobie konieczność wymierzania gruntu, co 
skutkowało powstaniem granic wydzielających róż-
ne fragmenty przestrzeni społecznej. Wraz z osta-
tecznym wykrystalizowaniem się struktury kościel-
nej nastąpiła petryfikacja zwyczajów związanych z 
chrześcijaństwem, takich jak sytuowanie miejsca 
kultu i przylegającego doń cmentarza przykościel-
nego w centrum osady. Na ten czas przypada rów-
nież upowszechnienie się murowanej architektury 
sakralnej oraz pojawienie się w ostatnich dekadach 
stulecia w największych miastach portowych świec-
kiej architektury mieszczańskiej. Zmiany postępują-
ce w ciągu XIII w. czytelne są przez pryzmat źródeł 
archeologicznych, szczególnie dobrze poprzez poja-
wienie się nowych technik produkcyjnych związa-

nych z przemianami zachodzącymi w różnych sfe-
rach kultury materialnej.
 Powtórzmy raz jeszcze, że tylko bardzo mała część 
z wymienionych powyżej grup zagadnień była na 
Pomorzu Zachodnim dotychczas, w bardzo różnym 
zakresie, przedmiotem zakrojonych na szerszą skalę 
badań archeologicznych; sytuacja taka w niewielkim 
stopniu różni się od tej obserwowanej w innych czę-
ściach Polski. Wprawdzie studia archeologiczne nad 
problematyką przemian XIII w. mają w naszym kraju 
pewną już tradycję, żeby przywołać tutaj chociażby 
materiały konferencji naukowych próbujących w za-
mierzeniu sumować osiągane w tym zakresie wyniki 
w odniesieniu do Śląska lub szerszych nawet obszarów 
(tu np. Kultura 1998; Civitas 2005) czy pojawianie się 
prób monograficznego opisu wybranych problemów. 
Mimo tego wciąż aktualna jest opinia Leszka Kajze-
ra, wyartykułowana przed blisko dekadą, mówiąca 
o tym, że w polskich badaniach archeologicznych 
„[…] z pola głównych zainteresowań badawczych, 
dotyczących tak wczesnego, jak i późnego średnio-
wiecza, zbyt często wymyka się nadal konieczność 
lepszego poznania wieku XIII, gdyż dla jednych jest 
to okres zbyt późny, dla drugich zbyt wczesny” (Kaj-
zer 2006: 662). Przytoczona opinia jest w znacznej 
mierze prawdziwa także dla Pomorza Zachodniego, 
a nie byłoby wcale zbytnią przesadą rozciągnięcie 
przynajmniej jej części na interesującym mnie tutaj 
obszarze także na stulecie poprzednie. Wypada jed-
nak na koniec wyrazić przekonanie, że jest to sytuacja 
czasowa. Nie mam wątpliwości, że wyłącznie kwestią 
czasu jest moment, kiedy źródła archeologiczne staną 
się wręcz podstawową kategorią opisu przemian za-
chodzących w tym przedziale chronologicznym.
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Archaeological indicators of 12th-13th c. 
transformations in the Duchy of Western 

Pomerania. An outline of the issues 
Summary 

 The chronological scope proposed by the conference organ-
izers, covering jointly 12th and 13th centuries, was a somewhat 
specific period in the history of Western Pomerania, which ac-
tually decided about the inclusion of that part of the lands in-
habited by Baltic Slavs into the Latin European civilisation and, 
consequently, their cultural occidentalisation. The two centuries 
in question witnessed an accumulation of various kinds of his-
torical processes of crucial importance for the region’s future, 
whose course and character are reflected also in archaeological 
evidence. Despite still modest scale and uneven distribution of 
field research and scarcity of relevant studies, the data obtained 
so far have shed a completely new light on settlement, socio-
economic, religious and cultural transformations that took 
place during this period.
 Transformations of the 12th c. associated with settlement pat-
terns involved the emergence of early state structures and the 
establishment of polycentric, early urban settlement complexes 
around the main strongholds of the Duchy. It can be optimisti-
cally assumed that future settlement studies will possibly pro-
vide information about the correlation between the administra-
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tive boundaries of the castellanies and provinces under their 
authority, and the former settlement divisions dating to the trib-
al period. At the same time, religious and cultural changes took 
place, following the Christianisation of the state beginning with 
the third decade of the 12th c. They are reflected in Pomerania 
not only in the appearance of churches but also of monumental 
architecture and monasteries. The changes are particularly well 
visible in archaeological sources of sepulchral character, includ-
ing the decline of cremation and burial mounds, the spread of 
inhumation and the development of two only types of burial 
grounds – churchyard cemeteries situated within settlements 
and village row cemeteries. 
 Even more profound changes can be observed in the next 
century, with an almost overall reorganisation of the social 
space within the Duchy following the political, administrative 
and demographic transformations. As a result new types of set-
tlements emerged, treated also as new categories of archaeologi-

cal sites, including a charter-founded town, a charter village, a 
motte-type structure, and possibly even a castle. An important 
element of spatial changes in that period was associated with 
urgent need for land measurement and establishing boundaries 
that marked off various segments of social space. Along with the 
formation of the ecclesiastical structure completed, the customs 
connected with Christianity, such as locating the site of worship 
and the adjacent churchyard cemetery within the boundaries 
the settlement, became solidified. The period of interest saw 
also the spread of sacral stone and brick architecture and, in the 
closing decades of the century, secular burgher architecture in 
the largest port towns. The changes of the 13th c. are particularly 
well visible in archaeological sources revealing the development 
of new production techniques and new forms of products, the 
innovations associated with the transformations taking place in 
various areas of material culture.
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A settlement of the Linear Pottery culture at Trzciano 40, Wąbrzeźno commune

 Początki zainteresowania neolitem ziemi cheł-
mińskiej sięgają połowy XIX w. Pierwszym bada-
czem penetrującym ten obszar w sposób bardziej 
zorganizowany był Gotfryd Ossowski, który wyko-
nał szereg prac wykopaliskowych i dokumentacyj-
nych, wyrysowując m.in. ostatnie istniejące na ziemi 
chełmińskiej grobowce kujawskie (Ossowski 1879: 
88 i 1880: 81). W okresie międzywojennym prace 
terenowe na tym obszarze podjął Józef Kostrzewski, 
który na drodze badań powierzchniowych dopro-
wadził do odkrycia szeregu stanowisk neolitycz-
nych; rozkopał m.in. jamę kultury ceramiki wstęgo-
wej rytej (KCWR) w Chełmży (Kostrzewski 1928).
 Po II wojnie światowej nastąpił duży zastój w pra-
cach archeologicznych na omawianym obszarze. Do 
lat siedemdziesiątych nie wykonano tutaj żadnych 
programowych badań wykopaliskowych. Dopiero 
intensyfikacja prac w kolejnych dekadach XX w. 
pozwoliła na poszerzenie bazy źródłowej. Dzięki 
prowadzonym na szeroką skalę penetracjom tereno-
wym do roku 1993 zidentyfikowano na ziemi cheł-
mińskiej około 2300 punktów osadniczych zwią-
zanych z osadnictwem neolitycznym (Sosnowski 
1994: 53). Intensywność badań powierzchniowych 
nie przekładała się jednak na rozwój prac wykopali-
skowych. Jedyną lepiej zbadaną w taki sposób neo-
lityczną jednostką kulturową jest kultura pucharów 
lejkowatych (KPL), która znalazła się w sferze zain-
teresowań Stanisława Kukawki (Kukawka 1997). 
 Badania nad osadnictwem KCWR na ziemi 
chełmińskiej są zdecydowanie mniej rozwinięte. 
Dotychczasowy postęp w tej dziedzinie jest zasłu-

gą przede wszystkim Ryszarda Kirkowskiego (1987; 
1994; Gurtowski, Kirkowski 1994). Prowadzone 
przez niego prace terenowe miały jednak z regu-
ły charakter wyłącznie weryfikacyjno-sondażowy 
i ograniczały się do przebadania pojedynczych 
obiektów (Kirkowski 1990; 1993a-c). W ostatnim 
czasie prace wykopaliskowe na terenie osad KCWR 
prowadził również Grzegorz Osipowicz (Osipowicz 
i in. 2012; 2013). Kolejnych źródeł dostarczyły za-
pewne badania szerokopłaszczyznowe wyprzedza-
jące inwestycje drogowe, jednak ich rezultaty nie 
zostały jeszcze opublikowane. Wyniki analiz opisa-
nych poniżej mogą więc być ważnym źródłem do 
poszerzenia wiedzy na temat osadnictwa wczesno-
neolitycznego w tym rejonie. 
 
Położenie stanowiska i wstępne wyniki badań geo-

morfologicznych, glebowych i hydrologicznych
 Stanowisko Trzciano 40 zostało odkryte podczas 
badań powierzchniowych przeprowadzonych jesie-
nią 2011 r. przy okazji prac realizowanych w ramach 
projektu Społeczności mezolityczne Pojezierza Cheł-
mińsko-Dobrzyńskiego. Enklawa osadnicza w Ludo-
wicach, finansowanego z grantu NCN (nr N N109 
226140). Z jego powierzchni zebrano wówczas wie-
lokulturowy materiał zabytkowy, którego większość 
powiązano z osadnictwem późnomezolitycznym 
i KCWR. Źródła te okazały się na tyle interesujące, 
że podjęto decyzję o przeprowadzeniu na stanowi-
sku badań wykopaliskowych, które zrealizowano 
latem 2012 r. Ich wynikiem było pozyskanie boga-
tego i różnorodnego zbioru artefaktów i ekofaktów 
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pradziejowych, związanego z ludnością mezolitycz-
ną oraz wczesnoneolityczną. Rezultatom badań nad 
zebranymi materiałami kultury późnej ceramiki 
wstęgowej (KPCW) poświęcony jest inny artykuł 
(Osipowicz 2015). Celem poniższej pracy jest pre-
zentacja wyników wieloaspektowej analizy pozyska-
nych źródeł KCWR. 
 W podziale fizyczno-geograficznym Kondrac-
kiego stanowisko Trzciano 40 jest położone w mezo-
regionie Pojezierze Chełmińskie (ryc. 1; Kondracki 
1998). Pod względem geomorfologicznym leży ono 
w zasięgu lądolodu ostatniego zlodowacenia plejsto-
ceńskiego (Wisły), w strefie marginalnej zasięgu fazy 
poznańskiej, subfazy krajeńsko-wąbrzeskiej. Obszar 
objęty badaniami archeologicznymi znajduje się na 
wysokości około 91-94 m n.p.m., w obrębie płaskie-
go wyniesienia terenu zlokalizowanego w południo-
wej części równiny zastoiskowej, której centralna 
część jest obecnie zajęta przez jeziora Płużnickie, 
Wieczno Północne i Wieczno Południowe. Wynie-
sienie to leży po południowej stronie jeziora Wiecz-
no Południowe, w widłach Strugi Toruńskiej oraz 
uchodzącego do niej bocznego kanału odwadniają-
cego torfowisko funkcjonujące na południowo-za-
chodnim brzegu jeziora. Wyniesienie ma charakter 
wyspy wyodrębnionej w stosunku do otaczających 
obniżeń terenu (ryc. 2).
 Stanowisko leży w strefie rozległych obniżeń 
w powierzchni wysoczyzny morenowej, które 
zawdzięczają swą genezę działalności lądolodu 
w czasie postoju jego czoła na linii moren czo-
łowych okolic Ryńska (Niewiarowski 1959). Po 
recesji czoła lądolodu w obniżeniu ciągu jezior 
Wieczno-Płużnickie istniało rozległe jezioro zasto-
iskowe, stąd w budowie geologicznej terenu stano-
wiska stwierdzono muły i iły zastoiskowe fazy po-
znańskiej stadiału głównego zlodowacenia Wisły 
(Niewiarowski 1959; Drozd, Trzepla 2005; Trzepla, 
Drozd 2006). W okolicy Trzciana równina zasto-
iskowa leży na wysokości około 94-96 m n.p.m. 
Budują ją muły i iły zastoiskowe o miąższości z re-
guły nieprzekraczającej 3 m zalegające na glinie 
lodowcowej. Jak wskazują wyniki badań W. Nie-
wiarowskiego (1959), osady te nie są związane z ho-
loceńską akumulacją jeziorną, a zatem z wysokim 
położeniem zwierciadła wody w jeziorze Wieczno 
Południowe, gdyż leży ono w strefie wododziało-
wej. Akumulacja holoceńskich torfów zajmuje tyl-

ko niewielkie obszary w bezpośredniej bliskości 
jeziora Wieczno i kanału odprowadzającego wody 
z jeziora. Osadów torfowych i gytii nie stwierdzo-
no w dnie obniżenia na południe od stanowiska 
Trzciano (pomiędzy terenem objętym badaniami 
archeologicznymi a kanałem Strugi Toruńskiej). 
Budują je osady piaszczyste z zalegającymi na nich 
glebami murszastymi. Osady tego typu, leżące na 
mułach i iłach zastoiskowych, stwierdzono także 
lokalnie w budowie powierzchni stanowiska na 
wysokości 90-94 m n.p.m. Teren znajdujący się 
w tym przedziale wysokości leży poniżej poziomu 
zastoiskowego, a zatem budujące go lokalnie piaski 
były deponowane w czasie odpływu wód roztopo-
wych z jeziora zastoiskowego na południe po de-
glacjacji analizowanego obszaru (por. Niewiarow-
ski 1959; Drozd, Trzepla 2005). Wynika z tego, że 
powierzchnia na której położone jest stanowisko 
Trzciano 40, ma charakter poziomu erozyjno-aku-
mulacyjnego wód roztopowych, rozwiniętego na 
osadach równiny zastoiskowej. Wstępne wyniki 
przeprowadzonych badań terenowych nie umożli-
wiają jednoznacznego wyznaczenia holoceńskiego 
najwyższego zasięgu linii brzegowej jeziora Wiecz-
no Południowe. Zagadnienie to wymaga dalszych 
prac terenowych. Jak jednak wskazują wyniki do-
tychczasowych analiz hydrologicznych, zespół 
obecnych jezior Wieczno-Płużnickie w przeszłości 
mógł mieć dużo większy zasięg w kierunku połu-
dniowym i obejmować także część obniżenia, na 
południe od stanowiska Trzciano. Poziom zwier-
ciadła wody w tych jeziorach podlegał w holocenie 
prawdopodobnie podobnym wahaniom, co w in-
nych zbiornikach regionu, co powodowało zmianę 
odległości stanowiska od linii brzegowej jeziora, 
a także różny stopień jego izolacji poprzez otacza-
jące wody i mokradła. O zmienności zasięgu linii 
brzegowej omawianego zespołu jezior świadczy 
chociażby to, że jeszcze na początku XX w. linia 
brzegowa jeziora Wieczno Południowe znajdowa-
ła się w niektórych miejscach nawet o 200-300 m 
dalej niż w chwili obecnej, a zwierciadło wody po-
łożone było na wysokości 90,8 m n.p.m (por. geo-
portal.gov.pl; mapa topograficzna pruska, arkusz 
Lissewo, 1909 r.). Obecność wyraźnej krawędzi 
zagłębienia na rzędnej około 93-94 m n.p.m. może 
określać maksymalny zasięg wód jeziornych na 
tym terenie, przy którym obszar stanowiska mógł 
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Ryc. 1.  Lokalizacja stanowiska nr 40 w Trzcianie, gm. Wąbrzeźno. Rys. G. Osipowicz

Ryc. 2.  Rzeźba terenu w okolicy stanowiska Trzciano 40. Rys. P. Weckwerth
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być wyspą. Przy takim poziomie wody mogło ist-
nieć także jezioro w południowej części obniżenia, 
w miejscu, gdzie obecnie jest łąka.
 Dotychczasowe profile glebowe ze stanowiska 
w Trzciano wykonano dla wykopów położonych 
na północnym i północno-zachodnim, łagodnym 
stoku wyspowego wyniesienia, opadającym w kie-
runku obniżenia wykorzystywanego przez kanał 
łączący jezioro Wieczno Południowe ze Strugą To-
ruńską. Reprezentują one odwodnione gleby semi-
hydrogeniczne, o wyraźnych cechach poglejowych. 
W części wierzchowinowej wyniesienia są to gleby 
murszaste o piaszczystym uziarnieniu. Na północ-
nym stoku przechodzą one w gleby cięższe, pyłowe, 
z wyraźnymi cechami Vertisoli. Obydwa warianty 
gleb wykazują zasadniczo podobną budowę mor-
fologiczną. W ich stropie wykształcony jest poziom 
próchniczny o cechach poziomu murszastego Au 
zalegający na skale macierzystej z cechami poglejo-
wymi Cg lub na poziomie glejowym G. Obecność 
gleb semihydrogenicznych we względnie wysokich 
położeniach terenowych świadczy o znacznie wyż-
szym poziomie wód gruntowych oraz wody w sys-
temie jezior Wieczno w przeszłości, co potwierdza 
sugestie poczynione wyżej i wskazuje na możli-
wość zalewania obszaru stanowiska. Badane gleby 
nie wykazały śladów wzbogacenia w fosfor mogą-
cego mieć znaczenie z punktu widzenia badań ar-
cheologicznych. 
 
Źródła nieruchome
 W wyniku badań archeologicznych przepro-
wadzonych na stanowisku w sezonie 2012 odkry-
to i udokumentowano pozostałości 64 obiektów, 
z czego 48 to dołki posłupowe. Położenie kolejnych 
18 jam określono w wyniku przeprowadzonych 
wierceń, które umożliwiły również rejestrację duże-
go urozmaicenia glebowego na terenie stanowiska 
(ryc. 3), co stanowi pewną wskazówkę dla interpre-
tacji obecności na jego terenie populacji wykorzy-
stujących różne nisze ekologiczne (wybierających 
gleby piaszczyste wczesnoholoceńskich łowców-
zbieraczy oraz rolniczych grup wczesnoneolitycz-
nych). Zidentyfikowane obiekty wystąpiły w ramach 
trzech skupień, których lokalizacja odzwierciedla 
strefowość stanowiska zaobserwowaną już w trak-
cie badań powierzchniowych (ryc. 3). Zespół obiek-
tów KCWR zidentyfikowano we wschodniej części 

stanowiska. Tworzyło go osiem obiektów, z których 
jeden nie zawierał materiału zabytkowego (ob. 17), 
a dwa (ob. 11, 16) to dołki posłupowe (ryc. 4). Sie-
dem jam przebadano w całości (ob. 10, 11, 13-17), 
a jedną fragmentarycznie (ob. 19). Wśród odsłonię-
tych obiektów gospodarczych cztery miały owalny 
rzut poziomy, a w jednym przypadku był on niere-
gularny. Wszystkie obiekty były nieckowate w prze-
kroju poprzecznym. Wielkość jam sklasyfikowano 
na podstawie podziału B. Balcera, który zmodyfi-
kowano poprzez dodanie kategorii obiektów bardzo 
małych (do 99 cm – wystąpiła jedna jama; Balcer 
1989: 339). Ponadto odkryto: jeden obiekt mały 
(100-150 cm), dwa duże (201-250 cm) oraz jeden 
wielki (ponad 300 cm). Prawie wszystkie obiekty 
miały podobną miąższość wynoszącą około 40-
-60 cm. Wyjątek stanowił ob. 17, którego miąższość 
wyniosła zaledwie 16 cm. Wypełniska jam były nie-
jednolite i plamiste, zbudowane głównie z mułków 
ilastych oraz piasku mułkowego w kolorze oliwko-
wym, szarym bądź czarnym, występujących w ukła-
dach horyzontalnych. Większość zawierała kompo-
nenty spalenizny w postaci rozdrobnionych węgli 
drzewnych. 
 Wyeksplorowane obiekty KCWR zawierały róż-
ną ilość materiału zabytkowego. Można pod tym 
względem podzielić je na dwie kategorie. Do pierw-
szej zaliczają się obiekty „ubogie”, w których materiał 
nie wystąpił w ogóle lub liczba zidentyfikowanych 
fragmentów ceramiki nie przekroczyła 20 sztuk (ob. 
10, 15, 17). Drugą kategorię tworzą obiekty „bogate”, 
zawierające ponad 200 fragmentów ceramiki oraz 
kilkadziesiąt krzemieni (ob. 13, 14). W tych jamach 
dobrze zachowały się również kości, których liczba 
wyniosła odpowiednio 369 i 126 okazów. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje ob. 13, tj. mająca prawdopo-
dobnie trzy poziomy użytkowe jama gospodarcza, 
z wyraźnie wydzielającą się w stropowych partiach 
warstwą zasypiskową o charakterze śmietnikowym 
(ryc. 5). Wypełnisko obiektu nosi cechy działania 
środowiska wodnego, które wpłynęło niszcząco na 
stan zachowania artefaktów ceramicznych, umożli-
wiło jednak dobre zachowanie ekofaktów i wytwo-
rów z surowców organicznych (kości i poroża), któ-
rych odkryto w obiekcie dziewięć. 
 Fragmenty ceramiki odkryte w obiektach pod-
dano procesowi wyklejania, w wyniku którego uzy-
skano następujące „złożenia”: ob. 13 – dziewięć zło-
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Ryc. 3.  Plan sytuacyjno-wysokościowy stanowiska z naniesionymi wykopami badawczymi, odwiertami glebowymi oraz strefami osadniczy-
mi. A – strefa osadnictwa KPCW; B – strefa osadnictwa KCWR. Legenda: 1 – mułki czarne, 2 – obiekt, 3 – hipotetyczny obiekt, 4 – 
piach/ żwir, 5 – nieokreślony, 6 – mułek ilasty, 7 – piasek mułkowy. Rys. T. Górzyński

Ryc. 4.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Planigrafia obiektów kulturowych w strefie KCWR. Rys. G. Osipowicz
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żeń z dwóch fragmentów, jedno z trzech oraz dwa 
z czterech; ob. 14/15 – 14 złożeń z dwóch fragmen-
tów. Wyniki analizy rozmieszczenia wyklejającej 
się ceramiki pozwalają na wyciągnięcie pewnych 
wniosków względem procesu wypełniania się ana-
lizowanych jam. W obiekcie 13 część złożeń doty-
czy fragmentów pochodzących ze skrajnych części 
obiektu (ryc. 6), co potwierdza tezę, że jest to za-
łożenie  jednorazowe, wypełniające się jednolicie 
w płaszczyźnie horyzontalnej. Złożenia mają cha-
rakter pojedynczy i dotyczą fragmentów zalegają-
cych na tych samych poziomach stratygraficznych, 
wyłącznie w stropowych partiach obiektu (skąd po-
chodzi jednocześnie zdecydowana większość ziden-
tyfikowanych artefaktów i ekofaktów). Potwierdza 
to, zasugerowany wcześniej, typowo śmietniskowy 
charakter tej jego części i wskazuje, że na tym eta-
pie wypełniania obiekt znajdował się w strefie bez-
pośredniej aktywności użytkowników osady, mimo 
że jego zasypywanie miało zapewne charakter dość 
powolny (złożenia jedynie na tożsamych poziomach 

stratygraficznych) i w dużej mierze naturalny (zde-
ponowany materiał jest mocno zdekompletowany). 
W niższych partiach obiektu, gdzie czytelne są po-
zostałości po prawdopodobnych trzech poziomach 
użytkowych (ryc. 5), złożeń ceramicznych nie wy-
konano, co wskazuje na nieco odmienną genezę 
zasypiska. Można zasugerować, że w okresie wy-
korzystywania tych partii obiektu znajdował się on 
poza obszarem intensywnej działalności osadni-
czej, gdzie wykorzystywany był do nieokreślonych 
czynności gospodarczych (pozostałością po nich są 
wspomniane poziomy użytkowe – cienkie warstew-
ki z dużą ilością substratu kulturowo/organiczne-
go, głównie próchnicy i spalenizny). W przerwach 
w wykorzystywaniu obiekt wypełniał się bardzo 
wolno, w sposób naturalny, glebą „ubogą” w mocno 
zdekompletowany materiał kulturowy. 
 Nieco odmiennie wygląda sytuacja ob. 14. Brak 
rozpoznanych poziomów użytkowych oraz abio-
tyczny charakter nawarstwień w spągowych jego 
częściach wskazuje, że dolne partie obiektu zostały 

Ryc. 5.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Rzut i profil obiektu 13. Legenda: 1 – piasek mułkowy ciemnobrunatno-szary, czytelne bryłki 
polepy i prawdopodobnie spalenizna z węglami drzewnymi; 2 – struktura gruboplamista: piasek mułkowy ciemnoszary zdecydowanie 
przeważający nad piaskiem mułkowym biało-żółto-jasnoszarym, czytelna próchnica; 3 – struktura gruboplamista: piasek mułkowy 
jasnoszary zdecydowanie przeważający nad występującymi w podobnej ilości piaskiem mułkowym biało-żółto-oliwkowym oraz pia-
skiem mułkowym ciemnożółtym, czytelna próchnica; 4 – struktura drobnoplamista: piasek mułkowy ciemnoszary przeważający nad 
piaskiem mułkowym szaro-brunatnym, czytelna próchnica i być może spalenizna z węglami drzewnymi; 5 – mułek ilasty oliwkowo-
biało-żółty (calec); 6 – ceramika; 7 – kość. Rys. G. Osipowicz
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Ryc. 6.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40, obiekt 13. Planigrafia materiału źródłowego w obiekcie z naniesionymi złożeniami ceramiki. 
A – rozkład wszystkich typów artefaktów w rzucie poziomym: 1 – ceramika, 2 – złożenia fragmentów ceramiki, 3 – kość, 
4 – krzemień; B – rozkład fragmentów ceramiki w rzucie pionowym: 1 – ceramika, 2 – złożenia fragmentów ceramiki. 
Rys. T. Górzyński, G. Osipowicz
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zasypane relatywnie szybko, glebą, jedynie w nie-
wielkim stopniu zanieczyszczoną substratem kul-
turowym. Sugestię taką wspiera znikoma liczba 
odkrytego materiału zabytkowego oraz brak złożeń 
wśród wytworów ceramicznych. Z kolei wypełnisko 
stropowych partii obiektu ma charakter bez wątpie-
nia śmietniskowy. W odróżnieniu jednak do sytu-
acji zaobserwowanej w przypadku ob. 13, musiało 
ono powstać prawdopodobnie stosunkowo szybko, 
o czym świadczy obecność złożeń fragmentów cera-
miki zalegających na różnych poziomach stratygra-
ficznych (ryc. 7). 

Wytwory ceramiczne
 Analizę materiału ceramicznego oparto w głów-
nej mierze na założeniach metodycznych przedsta-
wionych w opracowaniu L. Czerniaka oraz A. Kośki 
z późniejszymi modyfikacjami (Czerniak 1980: 17-
-19, 26-30; Czerniak, Kośko 1980: 249; Gurtowski, 
Gleński, Siewiaryn 2006: 90-91) oraz S. Kukawki 
(Kukawka 1991: 36-37).
 Analizie technologiczno-stylistycznej poddano 
537 fragmentów ceramiki. Całość, pod względem 
technologicznym, podporządkowano grupom, któ-
re wyróżniono ze względu na rodzaj użytej domiesz-
ki w masie garncarskiej. Zbiór naczyń tak zwanej 
ceramiki kuchennej stanowił 33% całości analizo-
wanego materiału, natomiast zbiór naczyń zaliczany 
do ceramiki stołowej liczył 67% ogółu.
 Grupa ceramiki kuchennej, w której głównym 
składnikiem schudzającym masę garncarską była 
domieszka roślinna, stanowiła 88%, pozostałe 12% 
to grupa ceramiki, gdzie głównym składnikiem 
schudzającym był piasek o małej granulometrii zia-
ren oraz niewielka ilość organiki. Masę garncarską 
materiału zaliczonego do tzw. ceramiki stołowej 
przygotowano z tłustej gliny (63%). Niewielką jej 
część przygotowano ze śladowo występującą do-
mieszką mocno obtoczonego drobnoziarnistego pia-
sku (6%). Do masy garncarskiej ceramiki stołowej 
przygotowanej z tłustej gliny dodawano też niewiel-
ką ilość domieszki organicznej, która przejawiała się 
w postaci nielicznych, bardzo drobnych zaciemnień 
(30%). W trzech przypadkach stwierdzono również 
domieszkę tłucznia mineralnego (niecały 1%).
 Do przygotowania masy garncarskiej wykorzy-
stano materiał ilasty z domieszką pelitu kwarco-
wego, który zawierał minerały z grupy łyszczyków 

przejawiające się w materiale obecnością bardzo 
drobnych blaszek miki. Jeśli chodzi o ceramikę ku-
chenną, to w strukturze występowały zmineralizo-
wane pozostałości sieczki roślinnej lub przestrzenie 
pozostałe po wypalonej organice. Masa była bardzo 
dobrze wymieszana, a składniki domieszki równo-
miernie rozłożone. W kilku przypadkach struktura 
ceramiki była bardzo „porowata”, co przypominało 
budową pumeks, z licznymi drobnymi przestrzenia-
mi o regularnej średnicy, prawdopodobnie powsta-
łymi w wyniku wypalenia materiału organicznego. 
Jako domieszkę stosowano również śladowe ilości 
tłuczki ceramicznej, która przejawiała się w posta-
ci ciemniejszych, brunatnych lub szarobrunatnych 
okruchów, rozłożonych bardzo nierównomiernie 
w masie garncarskiej. Ich średnica nie przekraczała 
0,5 mm.
 Zasadniczą cechą, która różnicowała ceramikę 
z omawianego zespołu na kuchenną i stołową, była 
ilość dodawanej domieszki. Pod względem staran-
ności wykonania, bogactwa ornamentyki czy nawet 
tendencji do formowania grubości ścianek obie ka-
tegorie naczyń mało różnią się między sobą.
 Rozpatrywany zbiór ceramiki jest bardzo roz-
drobniony i zniszczony; nie udało się zrekonstru-
ować w pełni ani jednego naczynia. Rzutuje to 
w zasadniczy sposób na możliwość wiarygodnej 
analizy morfologicznej. Większość naczyń stoło-
wych to czary o kształcie zbliżonym do wycinka 
kuli (60% ogółu). Występują również misy, naczy-
nia szerokootworowe o prostych lub zaokrąglonych 
ściankach. Wśród rekonstruowanych form cera-
miki kuchennej największy udział mają naczynia 
szerokootworowe (55%); zarejestrowano również 
jedną czarę kulistą z lekko wychyloną krawędzią na 
zewnątrz oraz formy o kształcie zbliżonym do wy-
cinka kuli. Warto zwrócić uwagę na uformowanie 
brzegu wylewu, który zazwyczaj zarówno w czarach, 
jak i szerokootworowych naczyniach zwęża się, na-
tomiast w misach jest płaski, jakby ścięty.
 Tylko dla 11 przypadków określono średnicę. 
Formy, które udało się opisać dla ceramiki stołowej, 
miały średnicę wynoszącą 10-24 cm. Były to czary 
o kształcie zbliżonym do wycinka kuli o średnicy: 13 
(dwie formy), 14, 15 i 18 cm; naczynia szerokootwo-
rowe o średnicy: 10 i 12 cm; misy o średnicy: 24 i 25 
cm. Dla ceramiki kuchennej zarejestrowano naczynia 
o średnicy 43 i 11 cm (naczynia szerokootworowe).
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Ryc. 7.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40, obiekt 14 i 15. Planigrafia materiału źródłowego w obiekcie z naniesionymi złożeniami ceramiki. 
A – rozkład wszystkich typów artefaktów w rzucie poziomym: 1 – ceramika, 2 – złożenia fragmentów ceramiki, 3 – kość, 
4 – krzemień; B – rozkład fragmentów ceramiki w rzucie pionowym: 1 – ceramika, 2 – złożenia fragmentów ceramiki. 
Rys. T. Górzyński, G. Osipowicz
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 Kształty den naczyń ceramiki kuchennej oraz 
stołowej były ujednolicone. Dna były płaskie, łącze-
nie z dolną częścią brzuśca starannie zagładzone. 
Miejsce przechodzenia w brzusiec zazwyczaj jest 
wyraźnie zaznaczone w formie załomu, rzadziej 
niewyodrębnione. Na jednym dnie odnotowano 
podłużne nacięcia, prawdopodobnie ślady po pod-
ważeniu ostrym narzędziem nowo uformowanego 
naczynia (ryc.8:10).
 Grubości ścianek w obrębie analizowanego ze-
społu naczyń są następujące: dla ceramiki kuchennej 
4-26 mm, dla ceramiki stołowej 2-11 mm. Ściankę 
o grubości mieszczącej się w przedziale 6-10 mm ma 
65% ogółu ceramiki kuchennej, a 63% ogółu cerami-
ki stołowej mieści się w przedziale grubości 2-5 mm, 
z czego ponad 50% to ceramika o grubości 5 mm.
 Analiza barwy przełomu ścianek, w efekcie któ-
rej powinniśmy otrzymać przesłanki określające 
czynności wypału naczyń, jest niestety bardzo uza-
leżniona od warunków depozycji. Cecha ta rzutuje 
na mało poznawczy charakter wyników takiej ana-
lizy. Dowodem tego są wyklejone fragmenty naczyń 
z opisanego stanowiska, w których poszczególne 
ułamki miały odmienny kolor (od jasnopomarań-
czowego do ciemnoszarego). Zważając na powyższe 
uwagi, należy podkreślić, że w ceramice kuchennej 
najwięcej fragmentów miało przełom o barwie szarej 
z warstwą utlenioną na powierzchni (33%). Wśród 
ceramiki stołowej największy jest udział ułamków 
o barwie szarej (43%).
 Ceramika jest zdobiona w znacznej mierze pro-
stymi, jednoelementowymi wątkami. Fragmenty 
ornamentowane stanowią 67% ogółu ceramiki sto-
łowej oraz 33% ogółu ceramiki kuchennej. Na na-
czyniach kuchennych występuje pięć elementów 
zdobniczych: stempel (ryc. 8: 9), wątek szczypany 
(ryc. 8: 6; 9:3; 10:11), palcowy (ryc. 8:8; 9:3, 11; 10:4), 
paznokciowy (ryc. 10:6) oraz plastyczny – guzy (ryc. 
8:6; 9:3, 6, 16; 10:14). Wymienione elementy wystę-
pują na ceramice jako samodzielne wątki zdobnicze 
lub w połączeniach: plastyczny – szczypany, pla-
styczny – palcowy, palcowy – szczypany.
 Charakterystycznym elementem zdobienia cera-
miki stołowej jest ornament ryty (ryc. 8:1, 2, 3, 4, 
12; 9:10, 15; 10:1, 3, 5, 8, 12, 13, 15, 18, 20) stano-
wiący 80% ogółu występujących elementów zdob-
niczych oraz stempel – „nuta” (ryc. 8:1, 5, 7; 9:1, 2, 
4, 7, 8, 9, 13; 10:2, 7, 9, 10) stanowiący 14% ogó-

łu elementów zdobniczych. Linię rytą wykonano 
ostrym narzędziem, w przekroju „v”-kształtnym; 
ponadto trzykrotnie zarejestrowano wykonanie linii 
rytej o przekroju „u”-kształtnym (ryc. 9:13). Na po-
jedynczych fragmentach odnotowano zdobienie pa-
znokciowe (ryc. 9:12), palcowe, szczypane, nacinane 
(ryc. 10:17) oraz stwierdzono obecność guzów (ryc. 
9:12). Wymienione elementy zdobnicze występują 
jako samodzielne wątki lub w połączeniach: stempel 
– ryty, palcowy – szczypany, ryty – kłuty, plastyczny 
– paznokciowy, plastyczny – palcowy.
 Rekonstruowane wątki zdobnicze tworzą układy 
prostolinijne (stanowią blisko 60% układów wątków 
zdobniczych) i krzywoliniowe, zazwyczaj biegną-
ce prostopadle do pionowej osi naczynia, rzadziej 
w układach skośnych lub równoległych.
 Zdobienie powierzchni naczyń w przeważającej 
mierze koncentruje się w strefie przykrawędnej oraz 
nad największą wydętością brzuśca. Tendencja ta 
dotyczy zarówno ceramiki kuchennej, jak i stołowej. 
Zdobienie w ceramice stołowej znacznie częściej niż 
w ceramice kuchennej przechodzi pod największą 
wydętość brzuśca.
 Analiza technologiczna i stylistyczna materiału 
ceramicznego pozwala umieścić ten zespół w III fa-
zie rozwojowej KCWR na ziemi chełmińskiej (4200-
3900 conv. bc). Osadnictwo to prawdopodobnie 
kontynuowane jest od II fazy (4400-4200 conv. bc), 
kiedy to został zasiedlony mikroregion ryński (Kir-
kowski 1994: 60-61).
 Przynależność do III fazy sugeruje m.in.: wystę-
powanie ornamentu wstęg wypełnianych nakłucia-
mi (ryc. 9:7, 8, 9), akcentowanie linii rytych, zwłasz-
cza załomów i zakończeń wolut dołkami nutowymi 
(ryc. 8:5, 7; 9: 2, 13; 10:2, 7, 9, 10), przewaga ukła-
dów prostolinijnych nad krzywoliniowymi oraz wy-
stępowanie przede wszystkim linii rytej o przekroju 
„v”-kształtnym.
 W technologii wykonywania naczyń zauważamy 
wyraźny podział na ceramikę kuchenną i stołową 
oraz wykorzystanie domieszek schudzających z za-
stosowaniem piasku, a także ujednolicenie grubości 
ścianek ceramiki. Przeważają naczynia o kształcie 
waz, w formie wycinka kuli dla ceramiki stołowej 
oraz naczynia szerokootworowe dla ceramiki ku-
chennej. Ceramika stołowa jest dobrze wypalona, 
ma dokładnie opracowaną powierzchnię zewnętrz-
ną, często „wypolerowaną”.
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Ryc. 8.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Wybór fragmentów ceramiki KCWR: 1-4, 6, 12 – ob. 14; 5, 7, 9 – ob. 13; 8, 10, 11 – ob. 14/15. 
Rys. M. Kalinowska



Ryc. 9.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Wybór fragmentów ceramiki KCWR: 1, 12, 13 – ob. 14/15; 2-9 – ob. 13; 10, 15 – ob. 15; 
11 – ob. 14; 14, 16 – warstwa I. Rys. M. Kalinowska



Ryc. 10. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Wybór fragmentów ceramiki KCWR 1-12 – ob. 13; 13-16, 18, 19 – ob. 14; 17 – powierzchnia 
stanowiska; 20 – warstwa orna; 21 – odwiert 126. Rys. M. Kalinowska



Tabela 1.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Struktura morfologiczno-surowcowa zbioru wytworów krze-
miennych z obiektu 10

                              Morfologia
Surowiec Rdzenie Wióry Odłupki Odpady Łuski Odłupki

techniczne Narzędzia Razem

Krzemień czekoladowy - 1 1 - - - 1 3

Krzemień narzutowy bałtycki - - 1 - - - - 1

Razem - 1 2 - - - 1 4

Grzegorz Osipowicz et al.

 W materiałach KCWR oraz KPCW nie zauwa-
żamy wzajemnego naśladownictwa oraz nie od-
notowujemy importów, mimo iż datowania tych 
kultur na ziemi chełmińskiej częściowo się pokry-
wają. Wyjątkiem od tej reguły były zespoły ceramiki 
pozyskane z badań z Trzciana (stanowiska 34, 36; 
Kirkowski 1994: 67). Pozyskane obecnie materiały 
KCWR potwierdzają istnienie tego wyjątku. Świad-
czy o tym obecność dwóch fragmentów ceramiki 
znalezionych w ob. 13 zdobionych kłutym ście-
giem bruzdowym (ryc. 8:9) na ceramice wykonanej 
w technologii KCWR (ceramika kuchenna). Jest to 
niewątpliwie ważna przesłanka do dalszych rozwa-
żań nad istnieniem nieciągłości osadniczej pomię-
dzy KCWR a KPCW (Pyzel 2010; Żurkiewicz 2011).
 Analiza ceramiki potwierdza funkcjonowanie 
mikroregionu ryńskiego w III fazie rozwojowej 
KCWR na ziemi chełmińskiej, a ornamentyka ze-
społu wskazuje na możliwość łączenia go z kultu-
rami kręgu wschodniolinearnego. Dowodzą tego 
następujące cechy: niska frekwencja elementów 
nutowych (14,2%); obecność stożkowatych, pod-
niesionych ku górze guzów; występowanie płaskich 
okrągłych guzów z odciskiem palca (ryc. 8:6; 9:12; 
10:14); zdobienie nacięciami (ryc. 9:12; 10:17); mała 
liczba podkrawędnych dookolnych linii (wątek ten 
zauważono dwukrotnie w formie potrójnej linii ry-
tej); występowanie motywu zachodzących na siebie 
„esownic” (Kirkowski 1994: 64; Grygiel 2004: 617-
-641; Kulczycka-Leciejewiczowa 2008: 89). Warto 
podkreślić obecność trzech fragmentów z orna-
mentem wstęg wypełnionych nakłuciami. Pocho-
dzenie takiego wątku zdobniczego łączone jest ze 
strefą zachodnią. Występuje tu on przy zupełnym 
braku towarzyszącego mu zazwyczaj ornamentu 
w postaci wolut zamkniętych krótką linią poprzecz-
ną zakończoną dołkami (w kształcie litery „t”; Kir-
kowski 1994: 63). Interpretacja danych źródłowych 

potwierdza tezę, że od II fazy istnienia społeczności 
KCWR na ziemi chełmińskiej mamy do czynienia 
ze swoistą mozaiką kulturową oraz napływem spo-
łeczność zarówno z kierunku wschodniego, jak i za-
chodniego (Kirkowski 1994: 64).

Wytwory krzemienne
Struktura	morfologiczno-surowcowa
 W trakcie badań prowadzonych na stanowisku 
Trzciano 40 z obiektów KCWR pozyskano 119 ar-
tefaktów krzemiennych; kolejnych 15 pochodzi 
z warstwy o charakterze denudacyjnym nadście-
łającej obiekty. Analizę morfologiczną tego zbioru 
przeprowadzono na podstawie metody zapropono-
wanej przez A. Dzieduszycką-Machnikową i J. Le-
cha (Dzieduszycka-Machnikowa, Lech 1976; Lech 
1981), która jest od wielu lat z powodzeniem stoso-
wana do badań tego typu wytworów neolitycznych 
z Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego (Małecka-
Kukawka 1992; 2001; Osipowicz 2010; Osipowicz 
i in. 2012; 2013). Zebrany materiał scharakteryzo-
wano w ramach poszczególnych obiektów.
 Z ob. 10 pochodzą cztery wytwory (tab. 1). Na 
większą uwagę zasługuje tutaj jedynie obustron-
ny drapacz odłupkowy o zakolonych drapiskach 
(ryc. 11:1). 
 Większość analizowanych materiałów krzemien-
nych odkryto w ob. 13 (tab. 2). Dominują tu odłup-
ki i odpady produkcyjne, wystąpiło jednak także 
stosunkowo dużo wytworów z pozostałych grup 
technologicznych. Wśród rdzeni zidentyfikowano 
cztery soczewkowate, dwubiegunowe, obustronne 
łuszcznie (po dwa z krzemienia czekoladowego i na-
rzutowego bałtyckiego – ryc. 11:2-5), wielopiętowy, 
odłupkowy rdzeń szczątkowy z krzemienia czekola-
dowego (ryc. 11:6) oraz konkrecję surowca narzuto-
wego z negatywami pojedynczych odbić. Wszystkie 
wióry zachowały się we fragmentach, a wśród form 
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Ryc. 11. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Wybór wytworów krzemiennych: 1 – ob. 10; 2-17 – ob. 13. Rys. D. Nowak



Tabela 2.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Struktura morfologiczno-surowcowa zbioru wytworów krze-
miennych z obiektu 13

                                Morfologia
Surowiec Rdzenie Wióry Odłupki Odpady Łuski Odłupki

techniczne Narzędzia Razem %

Krzemień czekoladowy 3 3 13 3 1 4 4 31 52,5
Krzemień narzutowy bałtycki 3 3 8 4 2 1 - 21 35,6
Krzemień jurajski-podkrakowsk - - 1 - - - - 1 1,9
Krzemień przepalony 1 1 1 1 2 6 10,2
Razem 6 6 23 8 4 6 6 59 100
% 10,2 10,2 39 13,6 6,6 10,2 10,2 100

Tabela 3.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Struktura morfologiczno-surowcowa zbioru wytworów krze-
miennych z obiektu 14

                                 Morfologia
Surowiec Rdzenie Wióry Odłupki Odpady Łuski Odłupki

techniczne Narzędzia Razem %

Krzemień czekoladowy - 5 7 5 4 1 2 24 82,7
Krzemień narzutowy bałtycki - - 1 - - - - 1 3,5
Krzemień przepalony - 1 2 - 1 - - 4 13,8
Razem - 6 10 5 5 1 2 29 100
% - 20,7 34,5 17,2 17,2 3,5 6,9 100

Grzegorz Osipowicz et al.

technicznych wyróżniono: dwa zatępce odłupkowe 
(ryc. 11:7, 8), zatępiec wtórny (być może domieszka 
wcześniejsza – ryc. 11:9), dwa podtępce (ryc. 11:10, 
11) oraz odnawiak odłupni. Grupę narzędzi repre-
zentują: drapacz wiórowy na podtępcu (ryc. 11:12), 
trzy półtylczaki (dwa proste oraz skośny – ryc. 11:13-
15, trapez (ryc. 11:16) oraz fragment odłupka retu-
szowanego (ryc. 11:17). 
 W zbiorze z ob. 14 nie zidentyfikowano rdzeni 
(tab. 3). Podobnie jak w ob. 13 dominują tu wytwo-
ry III grupy technologicznej, obok których wystąpił 
wiórowy zatępiec wtórny (ryc. 12:1) oraz dwa narzę-
dzia: półtylczak skośny (ryc. 12:2), a także fragment 
drapacza (ryc. 12:3). Z ob. 15 pochodzi wyłącznie 
drobny materiał odpadowy (tab. 4), jednak w stre-
fie kontaktu ob. 14 i 15 odkryto stosunkowo liczny 
zbiór krzemieni (tab. 5), wśród których na większą 
uwagę zasługuje rdzeń szczątkowy (ryc. 12:4) oraz 
odłupek retuszowany. W grupie wytworów od-
krytych w warstwie denudacyjnej ponad stropem 
obiektów wyróżnić można jedynie wachlarzowaty 
drapacz odłupkowy (ryc. 12:6). Wykorzystany do 

jego wykonania surowiec oraz cechy morfologiczne 
okazu wskazują, że może mieć on jednak pochodze-
nie mezolityczne. 
 Analiza charakteru piętek wykazała dużą frag-
mentację opisywanego materiału, szczególnie w gru-
pie wiórów, gdzie odłamano je w przypadku ponad 
40% okazów (tab. 6). Wśród pozostałych dominują 
wytwory o piętkach zaprawionych. W grupie odłup-
ków sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż wystąpiło 
tutaj również stosunkowo dużo wyrobów o piętkach 
krawędziowych bądź naturalnych (tab. 7). 
 Wyniki analizy surowcowej wykazały zdecy-
dowaną dominację krzemienia czekoladowego, 
w zbiorach w zasadzie z wszystkich obiektów (tab. 
1-5). Wyjątek stanowi tutaj ob. 13, gdzie zidentyfi-
kowano również stosunkowo dużo okazów z narzu-
towego bałtyckiego (tab. 2). 
 Większość materiału krzemiennego pozyskane-
go w trakcie badań analizowanych obiektów KCWR 
ma charakter odpadowy, co utrudnia szerszą wypo-
wiedź na temat krzemieniarstwa tej kultury na sta-
nowisku w Trzcianie. Można tutaj jednak wysunąć 
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Ryc. 12. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Wybór wytworów krzemiennych: 1-3, 5 – ob. 14; 4 – ob. 14/15; 6 – ob. 10; 7, 8 – ob. 13. 
Rys. D. Nowak



Grzegorz Osipowicz et al.

kilka hipotez, opierając się częściowo na analogicz-
nych zbiorach z innych rejonów Pojezierza Cheł-
mińsko-Dobrzyńskiego. 
 Zdecydowaną większość zidentyfikowanych wy-
robów wykonano z krzemienia czekoladowego, co 
wskazuje na jego uprzywilejowaną pozycję. Wy-
twory wiórowe z tego surowca mają zwykle jedno-
kierunkowy przebieg negatywów na stronie górnej 
i zaprawione bądź punktowe piętki, co wskazuje 
na wykorzystywanie jednopiętowych rdzeni o pię-
tach przygotowanych i stosowanie miękkich tłucz-
ków. Z pewnością zaprawiano również odłupnie, 
za czym przemawia obecność w zbiorze zatępców 
(ryc. 11:7, 8) oraz podtępców (ryc. 11:10, 11). Na 
pewnym etapie eksploatacji rdzenie te również na-
prawiano, o czym świadczy identyfikacja odnawiaka 
odłupni oraz zatępców wtórnych (ryc. 11:9; 12:1). 
Obecność stosunkowo licznej grupy form tech-
nicznych oraz pojedynczych odłupków korowych 
o naturalnych piętkach może wskazywać na przy-
najmniej okazjonalną obróbkę surowca na miejscu. 
Krzemień czekoladowy nie był jednak zapewne ob-
rabiany w większym zakresie na stanowisku (przy-
najmniej w rejonie wyeksplorowanych obiektów), 
o czym świadczy brak klasycznych rdzeni wióro-
wych oraz relatywnie niewielka ilość materiału od-
padowego. Tak jak na innych stanowiskach regio-
nu, w większości przypadków najprawdopodobniej 
trafiał tu on pod postacią półsurowca lub gotowych 
narzędzi, wyjątkowo zaś zaprawionych form rdze-
niowych eksploatowanych na terenie osady również 
techniką łuszczniową (Domańska 1987: 81; Małec-
ka-Kukawka 1992: 67; Osipowicz i in. 2012: 232). 
 Drugim gatunkiem surowca reprezentowanym 
w materiałach z Trzciana jest krzemień narzutowy 
bałtycki. Co interesujące, pojawił się on liczniej wy-
łącznie w zbiorze z ob. 13, w innych obiektach nie 
występując lub zaznaczając swoją obecność poje-
dynczo (tab. 1-5). Trudno wypowiadać się na temat 
powodów tej sytuacji. Być może ma ona związek 
z niewielkimi różnicami w chronologii poszczegól-
nych obiektów lub wynika z ich profilu funkcjonal-
nego. Biorąc pod uwagę strukturę zbioru wytworów 
z tego surowca pochodzącego z ob. 13, stwierdzić 
należy, że go obrabiano na terenie stanowiska (choć 
z pewnością w ograniczonym zakresie). Wykorzy-
stywano w tym celu zarówno zaprawione rdzenie 
jednopiętowe, eksploatowane zapewne z zastoso-

waniem miękkich tłuków lub pośrednika (o czym 
świadczy obecność wiórów tożsamych morfologicz-
nie z okazami z surowca czekoladowego), jak i za 
pomocą techniki łuszczniowej. 
 Zasadniczo więc wytwory krzemienne z opisy-
wanego stanowiska nie odbiegają od innych tego 
typu materiałów KCWR z ziemi chełmińskiej. 
Większość półsurowca wiórowego pozyskano ze 
średniej wielkości jednopiętowych rdzeni o zapra-
wionych piętach i odłupniach (por. Domańska 1987: 
78; Osipowicz i in. 2012: 232). Jak sugerują wyniki 
analizy odnalezionych egzemplarzy oraz rezulta-
ty analizy morfologicznej materiału krzemiennego 
z innych stanowisk, rdzenie takie były podstawo-
wym źródłem półsurowca wykorzystywanego do 
produkcji narzędzi przez ludność KCWR na ziemi 
chełmińskiej i terenach ościennych (Małecka-Ku-
kawka 1992: 63, 67; 1993a: 55; Grygiel 2004; Kaba-
ciński 2010: 15, 181; Osipowicz i in. 2012: 232). Dłu-
gość pozyskiwanego półsurowca nie przekraczała 
zapewne 5 cm, a jego szerokość wynosiła do około 
1,5 cm, choć wobec braku większej liczby okazów 
całkowitych w analizowanych materiałach jest to je-
dynie przybliżona ocena. Wyeksploatowane rdzenie 
wiórowe przerabiano na wielopłaszczyznowe rdze-
nie odłupkowe (Małecka-Kukawka 1992: 63; Gry-
giel 2004: 570), czego przykład również odkryto na 
omawianym stanowisku (ryc. 11:6). W opisywanych 
materiałach czytelne jest także stosunkowo duże 
znaczenie techniki łuszczniowej, która wykorzysty-
wana była przede wszystkim do obróbki surowców 
narzutowych, ale również krzemienia czekoladowe-
go (Domańska 1987: 78; Kabaciński 2010: 73). 
 Zestaw zidentyfikowanych narzędzi morfolo-
gicznych nie różni się od obserwowanego na innych 
stanowiskach KCWR. Do grupy form podstawo-
wych zaliczyć należy drapacze oraz półtylczaki. Tak-
że obecność różnego typu banalnych form retuszo-
wanych jest w materiałach kultur cyklu wstęgowego 
zjawiskiem dość powszechnym (Małecka-Kukawka 
1993: 26; Kabaciński 2010: 80). 
 Ciekawych danych dostarcza analiza porów-
nawcza struktury surowcowej opisywanego zbioru. 
Sytuacja zaobserwowana w przypadku ob. 14 i 15 
jest dość unikatowa ze względu na w zasadzie peł-
ną supremację krzemienia czekoladowego. Zbliżoną 
strukturę na Pojezierzu Chełmińskim zarejestrowa-
no jedynie dla ob. 2 na stanowisku 22 w Wielkich 
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Tabela 4.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Struktura morfologiczno-surowcowa zbioru wytworów krze-
miennych z obiektu 15

                   Morfologia
Surowiec Rdzenie Wióry Odłupki Odpady Łuski Odłupki

techniczne Narzędzia Razem

Krzemień czekoladowy - - 3 3 4 - - 10
Krzemień przepalony - - - - 1 - - 1
Razem - - 3 3 5 - - 11

Tabela 5.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Struktura morfologiczno-surowcowa zbioru wytworów krze-
miennych z pomiędzy obiektów 14 i 15

                    Morfologia
Surowiec Rdzenie Wióry Odłupki Odpady Łuski Odłupki

techniczne Narzędzia Razem

Krzemień czekoladowy 1 3 6 - 4 - 1 15
Krzemień przepalony - - 1 1 - - - 2
Razem 1 3 7 1 4 - 1 17

Tabela 6.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Charakter piętek wytworów wiórowych KCWR

                     Obiekt
Piętka 10 13 14 15 4/15 Ponad 

obiektami Razem %

Zaprawiona - 3 5 - 1 1 10 45,5
Punktowa - 2 - - - - 2 9,1
Naturalna - - - - - - - -
Krawędziowa - - 1 - - - 1 4,5
Brak 1 5 1 - 2 - 9 40,9

Tabela 7.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Charakter piętek wytworów odłupkowych KCWR

            Obiekt
Piętka 10 13 14 15 14/15 Ponad 

obiektami Razem %

Zaprawiona 5 5 2 4 1 17 29,3
Punktowa 5 1 3 9 15,5
Naturalna 4 1 5 8,6
Krawędziowa 1 1 2 1 2 3 10 17,3
Brak 1 9 3 1 3 17 29,3
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Radowiskach (Małecka-Kukawka 1993: 24, tab. 2). 
Nieco więcej analogii można zbudować dla ob. 13. 
Skład surowcowy tych materiałów przypomina za-
obserwowany dla wytworów z Ryńska 42, Lisewa 
31 oraz Małych Radowisk 17 (Małecka-Kukaw-
ka 1992: 67; 1993a: 55; Osipowicz i in. 2012: 228, 
tab. 3). Dominuje tutaj surowiec importowany, wy-
raźnie widoczne jest jednak również duże znaczenie 
lokalnych surowców narzutowych. Zastępują one 
w pewnym stopniu surowce południowopolskie i są 
obrabiane na miejscu, przy zastosowaniu wszystkich 
dostępnych technik. 

Wyniki	analizy	traseologicznej
 Analizę traseologiczną opisywanych materiałów 
krzemiennych przeprowadzono przy użyciu zesta-
wu mikroskopowo-komputerowego Nikon SMZ-
2T. Umożliwia on uzyskanie powiększeń obiekty-
wowych do 12,6× (powiększenia rzeczywiste do 
120×) oraz komputerową digitalizację i przetwarza-
nie obrazów optycznych. Do obserwacji wyświeceń 
wykorzystano zestaw mikroskopowo-komputero-
wy Zeiss-Axiotech, który pozwala na osiągnięcie 
powiększeń obiektywowych do 50× (powiększenia 
rzeczywiste do 500×). Posłużył on także do wykona-
nia fotografii śladów użytkowych przedstawionych 
na rycinach 13 i 14. Analizowane materiały oczysz-
czono czystym C2H5OH. 
 Zastosowaną terminologię traseologiczną opar-
to na istniejącym w literaturze przedmiotu systemie 
pojęciowym (Ho Ho Committee 1979: 133-135; 
Vaughan 1985: 10-13, Glossary, s. VII; Gijn van 
1989: 16-20; Juel Jensen 1994: 20-27; Korobkowa 
1999: 17-21; Osipowicz 2010: 24-35), który dostoso-
wano do potrzeb i wymogów prowadzonej analizy.
 Badaniom mikroskopowym poddano wszyst-
kie wytwory krzemienne odkryte w opisywanych 
obiektach. W ich wyniku ślady używania bądź praw-
dopodobne zniszczenia użytkowe zidentyfikowano 
na 19 okazach (tab. 8). W przytoczonej tabeli obok 
określeń traseologicznych zawarto także dokładną 
charakterystykę śladów zaobserwowanych na po-
szczególnych wyrobach.
 Z ob. 10 pochodzi tylko jedno narzędzie funk-
cjonalne. Jest to wkładka żniwna na drapaczu 
odłupkowym (ryc. 11:1). Na okazie zaobserwowano 
ślady o charakterystyce, którą uważa się za typową 
dla ścinania zbóż (ryc. 13a). 

 Większość odkrytych narzędzi funkcjonalnych 
wystąpiła w ob. 13 (tab. 8). Wśród nich wydzielo-
no trzy narzędzia związane z obróbką skóry. Dwa 
z nich to skrobacze (oba są morfologicznymi półtyl-
czakami – ryc. 11:13, 14), a jeden to przekłuwacz na 
nieretuszowanym odłupku (ryc. 12:7). Na wszyst-
kich narzędziach zaobserwowano dobrze czytelne 
ślady użytkowe (ryc. 13b). Krawędź boczna jednego 
ze skrobaczy wykorzystywana była także do cięcia 
mięsa (ryc. 13c), a na jego podstawie zaobserwo-
wano ślady powstałe w wyniku pracy narzędziem 
w oprawie drewnianej (ryc. 13d). Opisywaną gru-
pę funkcjonalną uzupełnia nóż do mięsa wykonany 
ze środkowej części wióra. W ob. 13 wystąpiły tak-
że wytwory związane najprawdopodobniej z pra-
cą  w drewnie. Wszystkie jednak to okazy niepewne 
funkcjonalnie ze względu na charakterystykę za-
obserwowanych na nich śladów użytkowych. Zali-
czono tutaj drapacz wiórowy (ryc. 11:12), którego 
drapisko wykorzystywano zapewne do skrobania 
drewna, choć zestaw zaobserwowanych śladów po-
zwala na pewniejsze zaliczenie go jedynie do gru-
py okazów „używanych” oraz dwa morfologiczne 
odłupki, w tym jeden retuszowany (ryc. 11:7), któ-
re prawdopodobnie stosowano w podobny sposób. 
W obiekcie wystąpiły jeszcze dwa wytwory, których 
funkcję udało się określić w sposób bardziej praw-
dopodobny. Pierwszy z nich to trapez, który użyto 
w charakterze wkładki sierpowej (ryc. 11:16). Na 
okazie zaobserwowano dobrze rozwinięte ślady uży-
cia (ryc. 13e). Drugie z narzędzi to niewielki wiórek 
w ułamanymi częściami wierzchołkową i piętkowo-
sęczkową (ryc. 12:8), wykorzystywany najprawdo-
podobniej jako wkładka do harpuna. Również na 
nim czytelne są wyraźne ślady użytkowe (ryc. 13f). 
Na koniec warto zwrócić uwagę, że na jednym 
z odłupków odkrytych w obiekcie zidentyfikowano 
specyficzny, mikropiłkowaty retusz intencjonalny 
(ryc. 14a), znajdujący analogię wśród późnomezo-
litycznych narzędzi używanych zapewne do rozcze-
sywania włókien roślinnych (Juel Jensen 1994: 63). 
Nie zaobserwowano jednak na nim typowego dla 
tego rodzaju wyrobów wyświecenia. 
 Wśród wyrobów z ob. 14 zidentyfikowano je-
dynie cztery okazy używane (tab. 8). Dwa z nich 
to wkładki żniwne (fragment drapacza – ryc. 12:3 
oraz półtylczak – ryc. 12:2), z których jeden nosi za-
czątkowe ślady użytkowe, natomiast drugi charakte-
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Tabela 8.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stanowisko 40. Katalog wytworów krzemiennych ze śladami użycia

Lp. Obiekt
Określenie 
morfolo-

giczne
Surowiec Określenie funkcjo-

nalne Zaobserwowane ślady użytkowe/uwagi Rycina

1 10 Drapacz Krzemień 
czekoladowy Wkładka żniwna

Retusz: obustronny, bliski/nieregularny, zakończe-
nia negatywów piórowe, zawiasowe oraz stopnio-
we.
Wyświecenie: jaskrawe/lustrzane, topografia pła-
ska, tekstura gładka.
Ślady liniowe: czarne i wypełnione, równoległe 
rysy, ślady kometowate.

Ryc. 11: 1; 
13a x125, 

obiektyw 10

2 13 Drapacz Krzemień 
czekoladowy

Drapisko – uży-
wane (skrobacz do 
drewna?); krawędź 

A – prawdopodobnie 
używana

Retusz:  
drapisko – nie do odróżnienia od intencjonalnego;
krawędź A: bliski/regularny, obustrony, zakończe-
nia negatywów muszlowe.
Wyświecenie: 
drapisko - zaczątkowe, krawędź lekko zaokrąglona, 
połyskliwe, topografia kopułowa, liniowe;
krawędź A: rozsiane.

Ryc. 11: 12

3 13 Półtylczak Krzemień 
przepalony

Prawdopodobnie 
używany

Zaczątkowe wyświecenie atypowe, narzędzie 
zniszczone. Ryc. 11: 15

4 13 Półtylczak Krzemień 
czekoladowy

Półtylec – skrobacz 
do skóry; 

krawędź A i C – nóż 
do mięsa; krawędź B 
– ślady po oprawie

Retusz: 
półtylec - brak; 
krawędź A - obustronny, daleki/nieregularny, ne-
gatywy muszlowe, zakończone piórowo, miejscami 
również płaski, wielostopniowy, lekko skośny na 
jedną stronę, grupujący się;
krawędź B – jednostronny, wielostopniowy, zakoń-
czenia różne, głównie zawiasowe i stopniowe.
Wyświecenie: 
półtylec – topografia kraterowa, matowe, ostrze 
zaokrąglone; 
krawędź A – poprzerywana cienka linia wzdłuż 
ostrza, głównie na stronie pozytywowej, zasięg 
marginalny, ostrze delikatnie zaokrąglone, topogra-
fia kraterowa, tekstura gładka (Ryc. 13c); 
krawędź B – jaskrawe, krawędź złamania wióra za-
okrąglona,  topografia kopułowa/płaska (Fig 13d); 
krawędź C – podobnie jak na krawędzi A, ale dużo 
bardziej jaskrawe.

Ryc. 11: 14; 
13c x250, 
obiektyw 
20; 13d 
x250, 

obiektyw 20

5 13 Półtylczak Krzemień 
czekoladowy Skrobacz do skóry

Retusz: w zasadzie brak.
Wyświecenie: topografia kraterowa, matowe, ostrze 
zaokrąglone.

Ryc. 11: 13; 
13b x250, 

obiektyw 20

6 13 Trapez Krzemień 
czekoladowy Wkładka sierpowa

Retusz: jednostronny, w dużej mierze pokryty 
intencjonalnym retuszem naprawczym.
Wyświecenie: liniowe/skośne, obustronne, lustrza-
ne, zasięg inwazyjny, topografia płaska/falista, 
tekstura chropowata, brak śladów liniowych.

Ryc. 11: 16; 
13e x125, 

obiektyw 10

7 13
Odłupek 
retuszo-

wany

Krzemień 
przepalony

Skrobacz do twardego 
drewna/ kości/poroża

Retusz: jednostronny, bliski/regularny, wielostop-
niowy, negatywy zakończone stopniowo i zawia-
sowo.
Wyświecenie: w zasadzie nie czytelne, poprzerywa-
na cienka linia wzdłuż ostrza.

Ryc. 11: 17
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Lp. Obiekt
Określenie 
morfolo-

giczne
Surowiec Określenie funkcjo-

nalne Zaobserwowane ślady użytkowe/uwagi Rycina

8 13

Wiór z 
ułamanymi 
częściami 
piętkowo-
sęczkową i 
wierzchoł-

kową

Krzemień 
czekoladowy Wkładka do harpuna

Retusz: jednostronny, bliski/regularny, zębaty.
Wyświecenie: atypowe, delikatnie liniowe (równo-
ległe), cienka, poprzerywana linia wzdłuż ostrza, 
topografia płaska, powierzchniowe stracie, tekstura 
gładka, jaskrawe.
Ślady liniowe: pojedyncze wypełnione rysy.

Ryc. 12: 8; 
13f x125, 

obiektyw 10

9 13 Środkowa 
część wióra

Krzemień 
czekoladowy Nóż do mięsa

Retusz: obustronny, bliski/nieregularny, różne 
zakończenia negatywów.
Wyświecenie: cienka linia wzdłuż ostrza, krawędź 
zaokrąglona, zasięg marginalny, topografia kopuło-
wa, tekstura gładka.

10 13 Odłupek
Krzemień 
narzutowy 

bałtycki
Przekłuwacz do skóry

Retusz: drobne wykruszenie obustronne o różnych 
zakończeniach negatywów.
Wyświecenie: topografia kraterowa, matowe, ostrze 
zaokrąglone.

Ryc. 12: 7

11 13 Odłupek Krzemień 
przepalony

Prawdopodobnie 
używany

Na okazie zaobserwowano specyficzny regularny 
retusz mikropiłkowaty.

Ryc. 11: 10; 
14a x65, 

obiektyw 5

12 13 Odłupek 
Krzemień 
narzutowy 

bałtycki

Skrobacz do średnio 
twardego materiału 

(drewna ?)

Retusz: jednostronny, wielostopniowy, bliski/regu-
larny. 

13 14 Fragment 
drapacza

Krzemień 
czekoladowy Wkładka żniwna

Retusz: wielostopniowy, obustronny, nakładający 
się na intencjonalny.
Wyświecenie: zaczątkowe, jaskrawe, zasięg do 
inwazyjnego. 

Ryc. 12: 3

14 14 Półtylczak Krzemień 
czekoladowy Wkładka żniwna

Retusz: obustronny, zębaty, negatywy o różnych 
zakończeniach.
Wyświecenie: jaskrawe/lustrzane, cienka linia 
wzdłuż ostrza, na stronie pozytywowej zasięg do 
średniego, na negatywowej inwazyjny; topografia 
płaska, tekstura gładka, brak śladów liniowych.

Ryc. 12: 2, 
14b x250, 

obiektyw 20

15 14 Wiór Krzemień 
czekoladowy Strugacz do drewna

Retusz: obustronny, bliski/nieregularny, zębaty, 
zakończenia negatywów piórowe.
Wyświecenie: 
krawędź A - izolowane, pojedyncze punkty, obu-
stronne, jaskrawe, topografia kopułowa, tekstura 
gładka, liniowe (prostopadłe); 
krawędź B - cienka linia wzdłuż ostrza, jaskrawe, 
ostrze lekko zaokrąglone, topografia kopułowa 
przechodząca w płaską. 
Ślady liniowe: prostopadłe, czarne i wypełnione 
rysy  (głównie krawędź B).

Ryc. 12: 5; 
14c, d x250, 
obiektyw 20

16 14 Odłupek Krzemień 
czekoladowy Skrobacz do skóry

Retusz: bliski/nieregularny, obustronny, muszlowy, 
różne zakończenia negatywów.
Wyświecenie: cienka linia wzdłuż ostrza, zasięg 
marginalny, obustronne, topografia kraterowa, 
tłuste, matowe, tekstura gładka.

17 14/15 Odpad Krzemień 
przepalony

Prawdopodobnie 
używany Wytwór zniszczony.

18 14/15 Odpad Krzemień 
przepalony

Prawdopodobnie 
używany Wytwór zniszczony.

19
Ponad 

obiekta-
mi

Drapacz 
Krzemień 
narzutowy 

bałtycki

Skrobacz do miękkie-
go materiału

Retusz: nie do odróżnienia od intencjonalnego.
Wyświecenie: atypowe, pojedyncze bardziej jaskra-
we punkty.

Ryc. 12: 6
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Ryc. 13. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40.Przykłady śladów użytkowych zaobserwowanych na wytworach krzemiennych: a – wkładka żniw-
na (x125, obiektyw 10), b – skrobacz do skóry (x250, obiektyw 20), c- nóż do mięsa (x250, obiektyw 20), d – ślady po oprawie (x250, 
obiektyw 20), e – wkładka sierpowa (x125, obiektyw 10), f - wkładka broni miotanej (x125, obiektyw 10). Fot. G. Osipowicz
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ryzuje się obecnością pełnego spektrum zniszczeń 
charakterystycznych dla tej funkcji (ryc. 14b). Obok 
nich wystąpił wiór wykorzystywany jako strugacz 
do drewna (ryc. 12:5). Ślady zaobserwowane na obu 
jego krawędziach pracujących cechują się różnym 
stopniem rozwinięcia, choć obie należy uznać za 
mocno spracowane (ryc. 14c, d). Ostatnim z narzę-
dzi funkcjonalnych odkrytych w obiekcie jest odłu-
pek wykorzystany do skrobania skóry. 
 W pozostałych obiektach KCWR nie wystąpiły 
wytwory krzemienne noszące zniszczenia sugerują-
ce ich używanie. Jedynie w strefie kontaktu ob. 14 
i 15 odkryto dwa zniszczone odpady produkcyjne, 
które zaliczono do kategorii „prawdopodobnie uży-
wane”, a w warstwie ponad obiektami wystąpił dra-
pacz wykorzystany najprawdopodobniej do skroba-
nia miękkiego materiału (ryc. 12:6). 
 Przeprowadzona analiza traseologiczna dopro-
wadziła do identyfikacji niewielkiego zbioru na-
rzędzi funkcjonalnych, który nie pozwala na wy-
ciąganie szerszych wniosków na temat np. funkcji 
poszczególnych obiektów. Mała liczebność zbioru, 
stan zachowania narzędzi oraz intensywność za-
rejestrowanych na nich śladów użytkowych wska-
zuje jednak na to, że w okolicy wyeksplorowanych 
obiektów nie wykonywano szerzej zakrojonych prac 
gospodarczych, a do ich wypełniska trafiły najpraw-
dopodobniej wyłącznie wytwory zniszczone, trak-
towane jako materiał odpadowy. Generalnie, są to 
jednak okazy nieodbiegające pod względem formy 
oraz listy odkrytych typów od standardu narzędzio-
wego innych stanowisk KCWR regionu (Małecka-
Kukawka 2001: 84-97; Osipowicz 2010: 160-180). 
Analizując zidentyfikowane narzędzia, warto zwró-
cić jednak uwagę na duże zróżnicowanie śladów 
użytkowych zaobserwowanych na wyrobach, zali-
czonych zwyczajowo (głównie ze względu na obec-
ność tzw. wyświecenia „lustrzanego”) do jednego 
typu funkcjonalnego, tj. wkładek żniwnych. Ziden-
tyfikowano tutaj okaz z wyświeceniem o teksturze 
gładkiej bez śladów liniowych (ryc. 14b), taki, gdzie 
przy tego typu teksturze one wystąpiły (ryc. 13a), 
jak i okaz bez śladów liniowych, ale z wyświeceniem 
o teksturze bardzo chropowatej (ryc. 13e). Różnice 
te mogą wynikać np. ze stosowanych technik żniw-
nych (m.in. wysokości, na której ścinano rośliny, 
czasu ich cięcia itp.). Prawdopodobne jest jednak 
także, że związane są one z różnorodnością pozyski-

wanych gatunków (grupa roślin krzemionkowych 
jest dość pojemna), co może sygnalizować większe 
skomplikowanie oraz błędy części z czynionych 
w tym względzie powszechnie interpretacji (Osipo-
wicz 2011). Temat ten wymaga bez wątpienia dal-
szych badań. Warto tutaj zwrócić również uwagę na 
obecność wkładki do harpuna, której identyfikacja 
może budzić wątpliwości w kontekście chronolo-
gii analizowanych materiałów. Wytwory tego typu 
funkcjonalnego były już jednak rejestrowane w ma-
teriałach wczesnoneolitycznych Pojezierza Cheł-
mińskiego (Osipowicz, w druku). 

Wytwory ze skał niekrzemiennych
 W trakcie badań analizowanych obiektów KCWR 
pozyskano 43 wytwory kamienne. Wśród nich wy-
różniono (por. Chachlikowski 1997: 34-36): 16 odpa-
dów produkcyjnych oraz 27 narzędzi (tab. 9). Grupę 
odpadów tworzą granitoidy i piaskowce ze śladami 
łupania oraz pochodzące z nich odłupki. Wśród na-
rzędzi można wydzielić 11 okazów „wytwarzanych”, 
siedem „wytwarzających” oraz dziewięć wytworów 
określonych jako kamienie ze śladami gładzenia. Pięć 
okazów z grupy narzędzi „wytwarzanych” zaliczyć 
można najprawdopodobniej do wyrobów z wyodręb-
nionym ostrzem (choć tylko w jednym przypadku się 
ono zachowało). Wszystkie to zapewne płasko-wy-
pukłe narzędzia w kształcie kopyta szewskiego, tzw. 
radlice kamienne (typ 1 wg Brandt 1967; typ IB1,11 
wg Czerniak 1980: 80). Jedynie w trzech przypadkach 
stan ich zachowania pozwala na dokonanie chociaż 
częściowej charakterystyki. Z pierwszego okazu za-
chowała się jedynie część obuchowa, której cechy 
pozwalają na stwierdzenie, że przekrój poprzecz-
ny narzędzia był pierwotnie niski (h:s=0,6 – Czer-
niak 1980: 81), jego ścianki łukowate, a obuch tępy 
(ryc. 15:1). Wytwór można zaliczyć do typu IB3,1111 
wg klasyfikacji L. Czerniaka (1980: 81). 
 Druga z radlic również zachowała się jedynie 
w niewielkim fragmencie, jednak jej obecne wy-
miary wskazują, że była najprawdopodobniej na-
rzędziem mniejszym od okazu opisanego powyżej 
(ryc. 15:2). Biorąc pod uwagę jej obecne proporcje, 
należy ją zaliczyć do grupy okazów średniowysokich 
(h:s=0,85), a więc typu IB3,1121 wg L. Czerniaka 
(1980: 81). Być może okaz uległ zniszczeniu jeszcze 
w fazie produkcji. Na jego boku widoczne są bo-
wiem niedoszlifowane ślady po piłowaniu surowca.
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 Szczególną uwagę zwrócić należy na ostatnie 
z tego typu narzędzi, a więc okaz zachowany w ca-
łości, którego cechy, tj. utrzymany w większości 
naturalny kształt otoczaka, skorygowany jedynie 
w niewielkim zakresie za pomocą łupania oraz szli-
fowania (ryc. 15:3), są dowodem na próby miejsco-
wego dostosowywania polnych kamieni do form 
wyrabianych zwyczajowo przy użyciu precyzyjnej 
technologii (cięcia, pełnego szlifowania i polero-
wania) oraz do surowców dobrej jakości, często 
prawdopodobnie importowanych. Narzędzie to ma 
średniowysoki, nieregularnie trójkątny przekrój po-
przeczny (h:s=0,85), co pozwala je zaliczyć do grupy 
form specjalnych, tj. z racji braku otworu do typu 
IB3,1141 (Czerniak 1980: 82). 
 Wszystkie opisane radlice ze względu na ich for-
mę oraz proporcje należy łączyć z KCWR i datować 
na późne fazy tej kultury (Grygiel 1976: 103-105; 
Czerniak 1980: 80-83; Prinke, Skoczylas 1980: 29; 
Nehring 1987: 250). 

 Pozostałe wytwory z grupy narzędzi „wytwarza-
nych” to rozcieracze, z których dwa zachowały się 
w całości (formy wielobiegunowe/wielościenne) 
oraz tłuczek. Większość z tych okazów była zapewne 
specjalnie formowana, na co wskazują specyficzne 
ślady obtłukiwania na obwodzie. 
 Zidentyfikowane narzędzia „wytwarzające” to 
płyty szlifierskie. Część z nich zachowała się jedynie 
we fragmentach, największa (pochodząca z ob. 13) 
miała około 40 cm średnicy. 
 Większość odnalezionych wytworów kamien-
nych (poza trzema okazami) poddano analizie 
petrograficznej, którą przeprowadziła dr Halina 
Pomianowska z Zakładu Geologii i Hydrogeologii 
Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Jej wyniki dokumentuje tabela 9. 
 Obie radlice, względem których udało się prze-
prowadzić analizę surowcową, wykonano z materia-
łu nielokalnego (Chachlikowski 1997: 44), który tra-
fił na stanowisko bądź pod postacią surowca, bądź 

Ryc. 14. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40.Przykłady śladów użytkowych zaobserwowanych na wytworach krzemiennych: a – retusz mikropił-
kowaty (x65, obiektyw 5), b – wkładka żniwna (x250, obiektyw 20), c, d – strugacz do drewna (x250, obiektyw 20). Fot. G. Osipowicz
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Tabela 9.  Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stanowisko 40. Wyniki analizy morfologicznej i petrograficznej wy-
tworów kamiennych KCWR (wykonała Halina Pomianowska).

L. p. Obiekt/warstwa Przedmiot Litologia

1 Ob.13/ 1mech Płyta szlifierska Piaskowiec

2 Ob.13/ 1mech Fragment narzędzia gładzonego Nie poddany analizie petrograficznej

3 Ob.13/ 1mech Kamień ze śladami obróbki (łupania) Piaskowiec kwarcytyczny

4 Ob.13/ 1mech Kamień ze śladami obróbki (łupania) Kwarcyt

5 Ob.13/ 1mech Kamień ze śladami obróbki (łupania) Piaskowiec

6 Ob.13/ 1mech Kamień ze śladami obróbki (łupania) Granitoid

7 Ob.13/ 1mech Odłupek kamienny Piaskowiec kwarcytyczny

8 Ob.13/ 1mech Kamień ze śladami obróbki (łupania) Piaskowiec

9 Ob.13/ 1mech Kamień ze śladami obróbki Piaskowiec

10 Ob.13/2mech Odłupek kamienny Granitoid

11 Ob.13/ 2mech Kamień ze śladami obróbki (łupania) Piaskowiec

12 Ob.13/ 2mech Odłupek kamienny Mułowiec

13 Ob.13/2mech Odłupek kamienny Piaskowiec

14 Ob.13/ 3mech Fragment radlicy Łupek

15 Ob.13/ 3mech Fragment radlicy Zieleniec

16 Ob.13/ 4mech Płyta szlifierska Piaskowiec kwarcytyczny

17 Ob.14/ 1mech Rozcieracz Granitoid

18 Ob.14/1mech Kamień ze śladami gładzenia Granitoid

19 Ob.14/ 1mech Odłupek Granitoid

20 Ob.14/ 1mech Odłupek Granitoid przepalony

21 Ob.14/ 1mech Odłupek Zwietrzony piaskowiec

22 Ob.14/ 1mech Odłupek Granitoid

23 Ob.14/ 1mech Kamień ze śladami obróbki (łupania) Granitoid

24 Ob.14/1mech Kamień ze śladami gładzenia Granitoid

25 Ob.14/1mech Kamień ze śladami obróbki Piaskowiec

26 Ob.14/ 1mech Kamień ze śladami gładzenia Piaskowiec

27 Ob.14/1mech Tłuczek Piaskowiec

28 Ob.14/ 2mech Płyta szlifierska Piaskowiec

29 Ob.14/ 2mech Kamień ze śladami gładzenia Piaskowiec kwarcytyczny

30 Ob.14/2mech Kamień ze śladami gładzenia/ łupania Piaskowiec

31 Ob.14/ 2mech Fragment rozcieracza Granitoid

32 Ob.14/ 2mech Fragment płyty szlifierskiej Piaskowiec

33 Ob.14/ 2mech Płyta szlifierska Piaskowiec

34 Ob.15/1mech Kamień ze śladami obróbki (gładzenia) Kwarcyt przepalony

35 Ob.15/2mech Płyta szlifierska Piaskowiec

36 Ob.15/3mech Płyta szlifierska Piaskowiec

37 Powierzchnia Fragment radlicy Zieleniec

38 I Kamień ze śladami gładzenia Piaskowiec

39 I Fragment narzędzia kamiennego rozcieracza? Granitoid

40 I Rozcieracz Piaskowiec

41 I Fragment rozcieracza Zielony porfir

42 powierzchnia Radlica Nie poddany analizie petrograficznej

43 powierzchnia Radlica Nie poddany analizie petrograficznej
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Ryc. 15. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Radlice kamienne: 1-3 – powierzchnia stanowiska. Rys. B. Kowalewska
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gotowych narzędzi. Biorąc pod uwagę wyjątkowo 
słabą jakość wykonania okazu będącego zapewne 
ich naśladownictwem, druga z opcji (wskazująca 
na istnienie wyspecjalizowanych pracowni w innym 
rejonie) wydaje się bardziej prawdopodobna. Zgod-
nie z wynikami przeprowadzonych badań wszystkie 
płyty szlifierskie wykonano z piaskowca, a podsta-
wowym surowcem stosowanym do produkcji roz-
cieraczy był granitoid. Ustalenia te nie odbiegają od 
poczynionych na innych stanowiskach o podobnej 
chronologii w analizowanym rejonie (Nehring 1987: 
251; Osipowicz i in. 2012: 241; 2013: 276) oraz poza 
nim (Chachlikowski 1992; 1997: 142, 257-262; Sko-
czylas 2001; Zielińska, Zieliński 2002). 
 
Wytwory z surowców organicznych
 W materiale zabytkowym pochodzącym z opi-
sywanych obiektów KCWR wyróżniono siedem wy-
tworów z surowców organicznych noszących wyraź-
ne ślady obróbki (w tym jeden zachowany w dwóch 
fragmentach). Sześć z nich pochodzi z ob. 13, jeden 
odkryto w ob. 14. Ze względu na unikatowość tego 
zbioru (przynajmniej z perspektywy Pojezierza Cheł-
mińsko-Dobrzyńskiego) wchodzące w jego skład 
okazy zostaną poniżej dokładnie scharakteryzowane. 
 Podobnie jak w przypadku wytworów krzemien-
nych, analizę mikroskopową przedmiotów z surow-
ców organicznych prowadzono przy użyciu zestawu 
mikroskopowo-komputerowego Nikon SMZ-2T. 
Do wykonania fotografii śladów technologicznych 
i użytkowych zamieszczonych na rycinach 16-22 za-
stosowano mikroskop Zeiss Discovery V8 sprzężo-
ny z przystawką fotograficzną. Analizę archeozoolo-
giczną opisywanych wytworów kościanych wykonał 
dr hab. inż. Daniel Makowiecki z Instytutu Arche-
ologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

1. Narzędzie typu kolec – okaz zachowany we 
fragmencie (odłamana część tylcowa – ryc. 
16), wykonany z nieokreślonej kości długiej. 
Narzędzie jest w zasadzie w całości (poza we-
wnętrzną, wklęsłą stroną i niektórymi miej-
scami przy podstawie na stronie wypukłej) 
szlifowane. Czynność tę przeprowadzono sko-
śnie lub prawie prostopadle względem jego 
orientacji (ryc. 16b). W połowie długości oka-
zu zachowały się ślady po zastosowaniu skro-
baczy krzemiennych, równolegle do jego osi 
(ryc. 16a). W części „przyostrzowej” narzę-

dzie zyskuje przekrój siedmiościenny, co jest 
wynikiem wielopłaszczyznowości szlifowa-
nia. Przeprowadzony w tym miejscu szlif jest 
zarówno lekko skośny, jak i równoległy, a do 
jego wykonania najprawdopodobniej zastoso-
wano bardziej drobnokrystaliczną płytę (rysy 
są dużo krótsze, płytsze, gęstsze i bardziej regu-
larne – ryc. 16c). Samo ostrze narzędzia zosta-
ło uformowane (zapewne celowo) w wyodręb-
niony kolec o okrągłym przekroju i długości 
około 1,5 mm (ryc. 16d). Wykorzystywano go 
zapewne do pracy przypominającej rycie (ruch 
w kierunku prostopadłym do orientacji narzę-
dzia), o czym świadczą widoczne na nim ślady 
liniowe. Materiał poddawany obróbce pozo-
staje niejasny. Nie można jednak wykluczyć, 
że okazu używano np. do zdobienia ceramiki, 
którą to funkcję sugeruje się czasami wzglę-
dem innych tego typu form (Grygiel 2004: 
234). Przeprowadzone prace doświadczalne 
(godzina rycia analogicznymi narzędziami ko-
ścianymi w glinie mokrej oraz suchej) nie do-
prowadziły jednak do wytworzenia zniszczeń 
o charakterystyce pozwalającej na rozwiązanie 
tej kwestii. 

2. Przekłuwacz – okaz wykonano z kości śródsto-
pia owcy bądź kozy, ma dobrze wyodrębnio-
ny, lekko zaokrąglony wierzchołek (ryc. 17). 
Przeprowadzona analiza mikroskopowa wy-
kazała obecność od strony wewnętrznej wy-
tworu (jamy szpikowej) śladów będących po-
zostałością po procesie rozpiłowywania kości 
(równoległe do orientacji narzędzia nacięcia 
z podłużnymi, cienkimi rysami wewnątrz 
– ryc. 17a). Dodatkowo na powierzchniach 
„bocznych” okazu (w jego środkowej części) 
zaobserwowano nieregularne rysy v-kształtne, 
zapewne pozostałość po użyciu skrobaczy lub 
narzędzi zbliżonego typu (ryc. 17b). Rozpiło-
wany przedmiot (jeszcze przed ostatecznym 
uformowaniem żądła) był obrabiany za pomo-
cą strugaczy krzemiennych, za czym przema-
wiają pozostałości zaciosów (ryc. 17d), które 
posłużyły do wyodrębnienia żądła i stworzy-
ły powierzchnie dwupłaszczyznową o kącie 
rozwartym pomiędzy nim a trzonem i tylcem 
okazu. Czynnością, która zakończyła formo-
wanie wierzchołka, było zapewne skrobanie 
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za pomocą delikatnego, nieretuszowanego lub 
mało zębatego narzędzia, po którym pozosta-
ły cienkie rysy, o różnej głębokości, równole-
głe do orientacji okazu, nałożone na naturalną 
strukturę kości (ryc. 17c). 

   Analiza mikroskopowa wykazała również 
obecność zniszczeń, których pochodzenie 
można wiązać z prawdopodobną funkcją wy-
robu. Na jego powierzchni (a szczególnie żą-
dle) zaobserwowano bowiem wyświecenie 
o charakterystyce i rozmieszczeniu wskazują-
cym na użycie go w charakterze przekłuwacza 
do skóry (potwierdza to również zaokrąglenie 
samego ostrza). Zaobserwowane ślady nie są 
jednak na tyle intensywne, aby potwierdzić tę 
sugestię z większym prawdopodobieństwem. 

   Narzędzia omawianego typu są tradycyjnie 
zaliczane do grupy narzędzi typu kolec (Ja-
worski 1990: 61; Makowiecki 2010: 84), które 
były bardzo rozpowszechnione w dobie neolitu 
(Kempisty 1958: 302; Makowiecki, Winiarska-
Kabacińska 2004: 554). Ostatnio zbiór liczą-
cy sześć okazów tego typu odkryto w trakcie 
badań na stanowisku 1 w Bodzi na Kujawach 
(Osypińska, Osypiński 2012).

3. Przedmiot z odgałęzienia wieńca jelenia, z wi-
docznym złamaniem w części dolnej (ryc. 18). 

Analiza mikroskopowa wytworu wykazała 
obecność dobrze czytelnych śladów techno-
logicznych związanych z procesem jego prze-
twarzania. Na podstawie okazu (przy złama-
niu) widoczne są liczne zaciosy wskazujące 
na struganie tej części narzędzia w kierunku 
wierzchołka (ryc. 18a). Od strony dolnej za-
ciosy wykonano bardzo głęboko (objęły masę 
gąbczastą) i ostatecznie umożliwiły odłama-
nie tego fragmentu poroża. Na powierzchnie 
zaciosów nałożony został intensywny szlif 
(ryc. 18b) obejmujący w kierunku wierzchoł-
ka około 2,5 cm powierzchni okazu na stronie 
dolnej i 3,7 cm na stronie górnej. Szlif przepro-
wadzono w zasadzie prostopadle (lub jedynie 
lekko skośnie) względem orientacji wytworu. 
Na jego wierzchołku czytelne są wyłamania 
o obtoczonych krawędziach (jedno o zakoń-
czeniu zawiasowym, wskazujące na uderzenie 
od strony wierzchołka – ryc. 18c). Charakter 
obtoczenia oraz pojedynczość wyłamań suge-
ruje, że mają one pochodzenie naturalne. Nie 
można jednak definitywnie wykluczyć także 
innej możliwości (choć jest ona bardzo mało 
prawdopodobna), tj. użytkowego charakteru 
wyłamań oraz podepozycyjnego pochodzenia 
obtoczenia. Na wierzchołku okazu zaobser-

Ryc. 16. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Narzędzie typu kolec oraz zaobserwowane na nim ślady technologiczne i użytkowe. 
Rys. B. Kowalewska, fot. G. Osipowicz
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Ryc. 17. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Narzędzie typu kolec oraz zaobserwowane na nim ślady technologiczne i użytkowe. 
Rys. B. Kowalewska, fot. G. Osipowicz



Ryc. 18. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Narzędzie z poroża oraz zaobserwowane na nim ślady technologiczne i użytkowe. 
Rys. B. Kowalewska, fot. G. Osipowicz
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wowano również delikatne schropowacenie 
(ryc. 18d), którego związek z rzeczywistą funk-
cją okazu wydaje się bardziej prawdopodobny. 
Odpowiadają one śladom rejestrowanym na 
narzędziach wykorzystywanych w charakte-
rze pośredników lub retuszerów (Korobkowa 
1999: 22-25).

4. Przedmiot z odgałęzienia wieńca jelenia, z za-
gładzoną częścią wierzchołkową (ryc. 19). Po-
wierzchnia narzędzia jest mocno obtoczona. 
Zniszczenia te powstały jednak najprawdopo-
dobniej jeszcze przed właściwym używaniem 
okazu (przynajmniej jego ostatnią fazą), gdyż 
zachowane ślady użytkowe są na nie nałożone. 
Być może opisywany przedmiot był wykorzy-
stywany bardzo długo do czynności, które zna-
cząco wpłynęły na destrukcję jego powierzch-
ni, lub wykorzystano tutaj okaz znaleziony, 
już zmieniony w wyniku procesów podepozy-
cyjnych. U nasady wytworu zaobserwowano 
ślady zaciosów, których celem było odłama-
nie fragmentu poroża lub uformowanie jego 
podstawy (ryc. 19b). Prawie całą powierzchnię 
okazu (ale przede wszystkim jego część dolną, 
na fragmentach wypukłych) pokrywają liczne, 
nieregularne i rozmieszczone dość losowo sko-
śne, dookolne nacięcia o nieokreślonym prze-
znaczeniu (ryc. 19a). W niektórych miejscach 
są to nie tylko płytkie rysy, ale efekt zapewne 
dość intensywnej pracy z dwóch stron w celu 
stworzenia V-kształtnego rowka. Wierzchołek 
przedmiotu poddano szlifowaniu (ryc. 19c). 
Czynność tę powtórzono być może wielokrot-
nie, gdyż doprowadziła do stosunkowo duże-
go skrócenia wytworu (prawdopodobnie na-
wet około 1,5 cm). Wierzchołek zeszlifowano 
w taki sposób, aby nie był on płaski, ale lekko 
wypukły (pierwotnie może wielopłaszczyzno-
wy). Na powierzchni szlifowanej czytelne jest, 
zachowane szczątkowo, wyświecenie, o nie-
określonej charakterystyce (ale bardzo po-
łyskliwe), które sugeruje, że jest to część pra-
cująca narzędzia (wykonanie fotografii było 
niemożliwe ze względu na rozmiar przedmio-
tu). Zeszlifowano także zewnętrzny fragment 
części wierzchołkowej, który stworzył z opisa-
ną wcześniej powierzchnią rodzaj ostrza o ką-
cie między płaszczyznami wynoszącym oko-

ło 30°. Szlif ten zachodzi na około centymetr 
w kierunku podstawy przedmiotu (ryc. 19d). 

   Ze względu na stan zachowania okazu trudno 
interpretować jego funkcję. Wytwory tego typu 
są łączone z pracą w skórze bądź też interpreto-
wane jako narzędzia do podważania, rozszcze-
piania kory i włókien roślinnych (Camps-Fa-
brer, Ramseyer 1998: 43). Opisywany okaz to 
jednak najprawdopodobniej rodzaj gładzika, 
być może do ceramiki, za czym przemawiają 
cechy zaobserwowanego na nim wyświece-
nia (analogicznego do czytelnego na ekspery-
mentalnym narzędziu do zagładzania wałków 
z mokrej gliny). 

5. Przedmiot z odgałęzienia wieńca jele-
nia (ryc. 20) to jedyny wytwór pochodzący 
z ob. 14, mocno zniszczony, noszący ślady 
działania ognia, połamany na kilka części. Na 
okazie nie zaobserwowano jednoznacznych 
zniszczeń użytkowych. Widoczne są jednak 
ślady, które można interpretować jako wynik 
procesów technologicznych. Po wewnętrznej 
stronie jego części wierzchołkowej, na długości 
około centymetra zaobserwowano równoległe, 
zwielokrotnione zarysowania zachodzące na 
jeden z jego boków, które powstały zapewne 
w wyniku zastosowania narzędzi skrobiących 
(ryc. 20a). Dodatkowo w środkowej części 
okazu widoczne są nacięcia (ryc. 20b), choć nie 
można wykluczyć, że geneza niektórych z nich 
jest naturalna (por. Jin, Shipman 2010: 95).

6. Płytka z poroża ze śladami obróbki, zachowana 
w dwóch fragmentach (ryc. 21). Przedmiot jest 
najprawdopodobniej półwytworem do pro-
dukcji narzędzi nieokreślonego typu (igieł?, 
kolców?). Na jego powierzchni zaobserwowa-
no wyraźne ślady zastosowania strugaczy krze-
miennych. Powód porzucenia okazu pozostaje 
niejasny.

7. Odpad z produkcji narzędzi typu kolec (kość 
śródstopia owcy/kozy – ryc. 22). Analiza mi-
kroskopowa powierzchni wytworu wskazuje 
na następujący ciąg czynności wykonanych 
przy jego obróbce. W pierwszej kolejności 
okaz oczyszczono przy zastosowaniu skroba-
czy krzemiennych (ryc. 22b), a następnie pod-
dano szlifowaniu, w kierunku lekko skośnym 
względem jego dłuższej osi (ryc. 22a). W dal-
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Ryc. 19. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Narzędzie z poroża oraz zaobserwowane na nim ślady technologiczne i użytkowe. 
Rys. B. Kowalewska, fot. G. Osipowicz



Ryc. 20. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Wytwór z poroża oraz zaobserwowane na nim ślady technologiczne. 
Rys. B. Kowalewska, fot. G. Osipowicz



Ryc. 21. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Płytka z poroża. Rys. B. Kowalewska
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szej kolejności kość częściowo nadpiłowano 
(ryc. 22d), a w celu jej rozszczepienia zastoso-
wano kliny. Ślady po tej czynności zachowały 
się jednak wyłącznie w jednym miejscu, gdzie 
czytelny jest częściowo kształt klina oraz pro-
stopadłe do orientacji narzędzia przetarcie, 
powstałe w wyniku jego wbijania (ryc. 22c). Po 
tym etapie przedmiot porzucono. 

 Opisywany zbiór uzupełnia dodatkowo przynaj-
mniej kilka kości bądź ich fragmentów noszących 
mniej charakterystyczne ślady użytkowania, które 
omówione zostaną po jego pełnej ekspertyzie arche-
ozoologicznej. 
 Zbiór należy uznać za unikatowy, gdyż wytwory 
z surowców organicznych niezwykle rzadko zachowu-
ją się na stanowiskach KCWR Pojezierza Chełmińsko-
Dobrzyńskiego. Do tej pory odkryto je jedynie w Stol-
nie, stan. 2 (Makowiecki 1987; 2003; Makowiecki, 
Godynicki 1993) oraz w Bocieniu, stan. 5 (Makowiec-
ki 2012). Wystąpiły tam jednak formy morfologicznie 
odmienne od pozyskanych w Trzcianie. Najbliższe 
analogie dla scharakteryzowanych narzędzi z kości po-
chodzą z Kujaw, tj. Brześcia Kujawskiego, stan. 4, Smól-
ska, stan. 4, Zagajewic, stan. 1, Wolicy Nowej, stan. 1, 
Radziejowa Kujawskiego, stan. 5 oraz Bodzi, stan. 1 
(Kulczycka-Leciejewiczowa 1968, tablica XVIII:7-8; 
Grygiel 2004; Osypińska, Osypiński 2012).
 Opisany zbiór narzędzi z poroża nie znajduje 
szerszych analogii. Pewnych informacji na temat 
obróbki tego surowca wśród społeczności KCWR 
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego dostarczają 
znaleziska z przywołanych stanowisk w Stolnie i Bo-
cieniu. Odkryto tam kilka egzemplarzy odnóg tyki 
lub korony z widocznymi śladami technologiczny-
mi, jednakże bez śladów sugerujących ich funkcję 
(Makowiecki 1987: 263; 2012: 169; Makowiecki, 
Godynicki 1993: 111, 113). Prezentowane mate-
riały są więc najbogatszym obecnie na Pojezierzu 
Chełmińsko-Dobrzyńskim zespołem kościanych 
i rogowych wytworów KCWR, w składzie które-
go odzwierciedlenie znajdują różne etapy obróbki 
i użytkowania obu surowców. Są więc one źródłem 
ważnym dla poznania tego aspektu gospodarki spo-
łeczności wczesnorolniczych z terenu Polski1.

1  W sezonie 2012 z obiektów odkrytych na stanowisku zebra-
no 772 niezależnie numerowane kości, z czego 569 wystąpi-
ło w jamach KCWR. Materiał ten poddawany jest obecnie 
analizie archeozoologicznej i tafonomicznej, której wyniki 
(ze względu na długotrwałość procesu badawczego) zostaną 
opublikowane niezależnie.

 Chronologia zbioru
 Wyniki analizy technologicznej i stylistycznej 
materiału ceramicznego pozwalają umieścić opisy-
wany zbiór w III fazie rozwojowej KCWR na ziemi 
chełmińskiej (4200-3900 conv. bc; Kirkowski 1994: 
60-61). Takie datowanie sugerują również rezulta-
ty analizy pozyskanego materiału krzemiennego, 
szczególnie jego struktura surowcowa (Małecka-
Kukawka 1992: 70; 1993: 26; 1994: 41; 2008: 191, 
ryc. 1; Grygiel 2004: 570). Na określenie bezwzględ-
nej chronologii zbioru pozwoliły przeprowadzone 
oznaczenia radiowęglowe, które wykonano dla czte-
rech prób (tab. 10). Uzyskane wyniki są w przypad-
ku prób z kości bez wątpienia zbyt młode i mogą 
być rezultatem procesów podepozycyjnych, którym 
poddane zostały ekofakty w środowisku o zmien-
nych warunkach hydrologicznych (a przez to zapew-
ne również chemicznych). Sugestie takie potwierdza 
tożsama sytuacja, która zaistniała w przypadku da-
towań kości z obiektów KPCW na stanowisku (Osi-
powicz 2015). 
 Daty radiowęglowe wykonane dla prób z węgli 
w generalnym zarysie potwierdzają ustalenia poczy-
nione na podstawie analizy technologicznej i sty-
listycznej materiału. Lokują one zbiór z Trzciana 
w schyłkowym etapie rozwoju KCWR na ziemi cheł-
mińskiej. Uzyskane przedziały dat są jednak najpóź-
niejsze z otrzymanych dotychczas dla tego regionu 
(tab. 10; ryc. 23). Dość wyraźnie lokują opisywany 
zbiór w I fazie KPCW, mieszczącej się w przedziale 
czasowym 4850-4500 cal BC (Czerniak 1994: 138-
139). Na pierwszy rzut oka pierwsze z uzyskanych 
oznaczeń (MKL-1707) jest zbyt odległe od dato-
wań, którymi dysponujemy dla omawianej kultury 
na ziemi chełmińskiej. Należy jednak zaznaczyć, że 
zbliżone oznaczenia uzyskano dla zespołów KCWR 
na Kujawach, dla obiektów ze stanowisk Smólsk 4 
i Miechowice 4. Uznano je za zbyt późne, jednak-
że mieszczące się w granicach błędu maksymalnego 
(Grygiel 2004: 517, 523; Pyzel 2006: 99). 
 Druga z otrzymanych dat (MKL-1817) swym 
przedziałem zahacza o schyłek III fazy w rozwo-
ju KCWR na ziemi chełmińskiej. Dotychczas naj-
młodsze daty dla materiałów tej kultury uzyskano 
w tym rejonie dla Boguszewa, stan. 43a (4950-4680 
cal BC), a także Wielkich Radowisk, stan. 24 (4910 
do 4710 cal BC – zakres datowania na poziomie 
68,2%; Kukawka, Małecka-Kukawka, Wawrzykow-
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Ryc. 22. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stan. 40. Kościany odpad produkcyjny oraz zaobserwowane na nim ślady technologiczne. 
Rys. B. Kowalewska, fot. G. Osipowicz



Tabela 10. Trzciano, gm. Wąbrzeźno, stanowisko 40. Datowania radiowęglowe obiektów KCWR (kalibracja 
w OxCal 4.1, version 2011)

Obiekt/próbka Kod labolatorium Data BP 1σ prawdopodobieństwo Rodzaj próbki

Ob. 13/Tr40/K426/1 MKL-1709 4790±110
3693 (2,0%) 3683 calBC
3663 (51.4%) 3498 calBC
3437 (14.8%) 3378 calBC

kość

Ob. 13/Tr40/P161 MKL-1707 5700±90 4681 (12%) 4636 calBC
4620 (56,2%) 4456 calBC węgle

Ob. 13/Tr40/P159 MKL-1817 5840±90 4797 (67,1%) 4584 calBC
4566 (1,1%) 4561 calBC węgle

Ob. 14/Tr40/K478 MKL-1710 4230±80 2915 (25.7%) 2839 calBC
2814 (42.5%) 2676 calBC kość

Grzegorz Osipowicz et al.

ska 2002: 102). Oznaczenia te zazębiają się z datami 
z Trzciana na około 100 lat, co może potwierdzać 
ich wiarygodność. Nie zmienia to jednak faktu, że 
uzyskane daty plasują się w przedziale czasowym, 
w którym najwięcej oznaczeń otrzymano dla stano-
wisk I fazy KPCW (m.in.: Firlus 8, Boguszewo 43b, 
Świecie nad Osą 26; Kukawka, Małecka-Kukawka, 
Wawrzykowska 2002: 102). W tożsamy sposób dato-
wane są materiały KPCW ze stanowiska w Trzcianie 
(Osipowicz, Siewiaryn-Mikulska 2015). Być może 
okres ten obejmuje etap zmian w środowisku wstę-
gowym, którego rezultatem było zastąpienie/ewo-
lucja społeczności KCWR przez/w grupy KPCW 
(por. Żurkiewicz 2011; Pyzel 2010). Na możliwość 
zaistnienia takiego procesu wskazuje zaobserwowa-
na przez R. Kirkowskiego (1994: 67) i potwierdzo-
na w opisywanych materiałach recepcja niektórych 
wątków zdobniczych typowych dla ceramiki KPCW 
do zdobienia naczyń KCWR. Bez wątpienia pro-
blem ten wymaga jeszcze dalszych badań. Już dzi-
siaj wydaje się jednak, że przyjęta dotychczas data 
końcowa funkcjonowania społeczności KCWR na 
ziemi chełmińskiej (4800/4700 p.n.e.) w świetle po-
wyższych ustaleń chronologii bezwzględnej powin-
na zostać zweryfikowana (Kukawka, Małecka-Ku-
kawka, Wawrzykowska 2002: 96).

Podsumowanie
 Skupisko obiektów KCWR, jakie wyeksploro-
wano na stanowisku Trzciano 40, mimo że niewiel-
kie, dostarczyło niezwykle interesującego materia-
łu zabytkowego, który pozwala na wyciągnięcie 

ważnych wniosków na temat wielu kwestii. Zwraca 
uwagę już sama lokalizacja stanowiska (być może 
wyspa), którą należy uznać za nietypową dla osad-
nictwa KCWR, oraz możliwość koegzystowania 
w tym rejonie społeczności późnomezolitycznych 
oraz wczesnorolniczych, na co wskazuje wstępna 
charakterystyka zebranego z terenu osady materia-
łu krzemiennego (temat ten zostanie rozwinięty w 
innym miejscu). Samo skupisko obiektów KCWR 
nie jest zapewne pozostałością po dużym punkcie 
osadniczym. Najprawdopodobniej mamy tutaj do 
czynienia z krótkotrwałym (zapewne jednorazo-
wym) pobytem grupy ludzkiej, za czym przemawia 
liczba zidentyfikowanych obiektów oraz charakte-
rystyka zbioru pozyskanych artefaktów. O braku 
bardziej intensywnego osadnictwa przekonują re-
zultaty wykonanych odwiertów glebowych. Nie-
zwykle interesująca jest także chronologia opi-
sywanego zbioru. Cechy materiału zabytkowego 
(a szczególnie ceramiki) oraz uzyskane daty 14C 
(tożsame z oznaczeniem otrzymanym dla obiek-
tu KPCW – Osipowicz 2015) wskazują na bardzo 
późną chronologię kompleksu i możliwość identy-
fikacji osady obrazującej etap zmian zachodzących 
wśród społeczności KCWR pod wpływem impul-
sów ze środowiska KPCW. Ważna jest tutaj w koń-
cu różnorodność pozyskanych źródeł, wśród któ-
rych, obok najczęściej identyfikowanej ceramiki 
oraz materiałów krzemiennych, licznie wystąpiły 
wytwory z kamienia oraz kości i poroża. Szczegól-
nie te ostatnie są źródłem cennym, ze względu na 
unikatowość tego typu znalezisk. 
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 Badania w Trzcianie nie zostały zakończone, stąd 
wyciągnięte powyżej wnioski mogą jeszcze ulec we-
ryfikacji. Już teraz stwierdzić jednak należy, że sta-
nowisko to zasługuje na szczególną uwagę, a pozy-
skane tutaj artefakty mogą być ważnym źródłem do 
poznania zmian zachodzących na ziemiach polskich 
na przełomie środkowej i młodszej oraz na początku 
młodszej epoki kamienia. 

Badania finansowane ze środków grantu 
NCN nr N N109 226140.
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A settlement of the Linear Pottery culture 
at Trzciano 40, Wąbrzeźno commune

Summary

 The article presents the results of complex studies into ar-
chaeological material attributed to the Linear Pottery culture 
(further referred to as LBK), acquired during field research car-
ried out at Trzciano, site 40, in Wąbrzeźno commune in 2012. 
The results of geomorphological, soil and hydrological analy-
ses indicate that the examined area may have been periodically 
inundated by the waters of Wieczno Południowe Lake, and, at 
times, it may have formed a separate island. The archaeologi-
cal material uncovered during excavations involved 64 features, 
including 8 ones associated with the LBK. They can be divided 
into pits containing small amount of material and “rich” fea-
tures, which comprised over 200 pottery fragments and several 
dozen flint artefacts. In the examined features altogether 500 
bones were recorded.
 The technological-stylistic analysis involved 537 fragments of 
pottery vessels attributed to the LBK. 33% of this assemblage 
was represented by so called kitchenware, with predominance 
of vase-shaped and semi-spherical vessels ornamented with 
stamps, pinched patterns, finger-tip or finger-nail impressions 
and plastic knobs. The remaining 67% of the collection com-
prised tableware with, characteristic of this group, open vessels 
decorated with incised lines or motifs resembling musical notes. 

Other types of ornament registered in the latter group included 
finger-nail and finger-tip impressions, pinched and incised dec-
oration and plastic knobs. Characteristics of the examined pot-
tery, including, among others: ornament in the form of bands 
and punctures, accentuation of incised lines (particularly bends 
and terminations of volutes) with depressions resembling musi-
cal notes, domination of rectilinear compositions over curvilin-
ear ones, as well as prevalence of incised lines with „v-shaped” 
profile, allow for dating this material to the 3rd phase of the LBK 
development in Chełmno land (4200-3900 conv. BC). 
 The excavations carried out at Trzciano, site 40 have yielded 
119 flint artefacts; further 15 ones came from a denudation 
layer covering the features. The results of the raw material 
analysis have shown predominance of chocolate flint, except 
for feature no. 13, which contained a relatively large number 
of items made of Baltic erratic flint. Blades were acquired from 
single-platform cores with prepared striking platforms and 
flaking surfaces. The examined flint material has revealed rela-
tively high importance of splinter technique, applied mostly 
for working erratic material, and also of chocolate flint. Most 
of the flint items are considered to be of waste character; 
prevailing forms of tools include endscrapers and truncated 
blades. Use-wear analysis performed on all the flint items has 
revealed traces of use or probable damage resulting from wear 
on 19 artefacts. The majority of flint implements were recorded 
in feature no. 13. They included items used for hide and wood 
processing, a sickle inset, a side inset of projectile weapon and 
an implement that may have been used for combing plant fib-
ers. Among other features containing tools were: feature no. 
10 (a harvesting inset) and feature no. 14 (2 harvesting insets, 
a scraper for wood processing and a scraper for hide working). 
The remaining features attributed to the LBK did not comprise 
flint items showing use-wear traces. A small number of im-
plements recorded at the site do not permit broader conclu-
sions concerning the function of individual features. It seems, 
however, that no substantial economic activities were carried 
out in the surrounding area, and the pits were filled only with 
damaged items, treated as waste material.
 The research at Trzciano uncovered also 43 stone artefacts 
made mostly of sandstone and granitoids. They include polish-
ing plates, stones with traces of polishing or chopping, grinders, 
as well as ard shares and their fragments. Water environment 
allowed the preservation of ecofacts and items made of organic 
material (bone and antler). The research has revealed 7 items of 
this kind (6 ones in feature no. 13), all of which underwent sty-
listic, microscopic and archaeozoological analyes. Microscopic 
examination has indicated the presence of multiple technologi-
cal and use-wear traces. The assemblage of bone and antler arte-
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facts uncovered at the site in question is unique, since artefacts 
made of organic material survive extremely rarely at archaeo-
logical sites of the LBK located in Chełmno-Dobrzyń Lakeland 
(Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie). The material described 
above is to date the most numerous collection of bone and ant-
ler artefacts attributed to the LBK found in this region.
 Absolute chronology of the described material has been deter-
mined on the basis of radiocarbon dating of four samples (two 
bones and two charcoals). The dates obtained for bone sam-
ples (MKL-1709: 4790±110 BP and MKL-1710: 4230±80 BP) 
are undoubtedly too young, and they may have resulted from 
post-deposition processes that took place in the environment 
characterized by changing hydrological (and thus probably also 

chemical) conditions. Radiocarbon dating of charcoal samples 
(MKL-1707: 5700±90 BP and MKL-1817: 5840±90 BP) has gen-
erally confirmed the findings based on technological and stylis-
tic analyses, placing the examined material in the closing stage 
of development of the LBK in Chełmno land.
 Both the number of identified features and the characteris-
tics of the material indicate that the cluster of the LBK features 
recorded at Trzciano, site 40 represents probably the remains of 
a short-term (possibly one-time) stay of a human group. The 
analysis of artefacts and radiocarbon dates point towards a very 
late chronology of this complex, illustrating a stage of changes 
that took place among the LBK communities under the influ-
ence of the Late Band Pottery culture.
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Krzemienne oraz obsydianowe zabytki kultury malickiej 
ze stanowiska 17 w Brzeziu, pow. wielicki, Małopolska

1. Introduction
 This article shall discuss the lithic inventory de-
scribed at the Malice culture settlement discovered 
at the multi-cultural Brzezie 17 site. During rescue 
excavations at this site some 8,526 lithic artefacts 
were documented, diverse in terms of the raw 
material, technology of production, typology and 
chronology. The largest corpus of materials could 
be linked with settlements relating to the Linear 
Pottery culture (LPC; 4,123 specimens) and the 
remainder to the Malice culture (MLC; 677 speci-
mens), the Neolithic (233 specimens) and general 
prehistory (3,503 specimens). 
 Comprehensive rescue excavations in Brzezie 
17, Kłaj commune (AZP 104-59/36) along Mo-
torway A4 under construction (Kraków-Tarnów 
section) started in 2000. The site is located in the 
Wieliczka-Bochnia loess area, belonging to the 
Bochnia Foothills, a meso-region of the Sandomi-
erz Basin (Kondracki 1994). More precisely, it lies 
on a loamy loess near the Tusznica River (left-hand 
tributary of the Raba), on a small plateau bordered 
from the west by a steep slope intersected by high 
escarpments. From the east it is in the form of a 
promontory descending gradually towards the riv-
er valley (Fig. 1). 
 Taking into account the topographic situation 
and distribution of archaeological remains, the 
site in Brzezie can be divided into three parts: the 
northern, eastern and western. The artefacts under 
research appeared most frequently in the most el-
evated northern part when we register the whole 

sequence of cultures recognized in Brzezie. This 
corresponds also with the LPC (the earliest on the 
site) and how widespread its oecumene was. In this 
context it is important to note that the settlements 
of younger culture units demonstrate a weaker as-
sociation with the relevant topography. 
 It should also be added that an examination of 
the entire northern part of the site was impossible, 
as the excavated area was delimited by the terrain 
of freeway construction. The western peripheries of 
the site are distinguished by considerable altitude 
differences caused by the ground sloping abruptly 
westwards. Before the research, fields in that place 
were divided by balks in the form of high steps, 
which was reflected in the distribution of artefacts. 
The eastern part of the site proved to be periph-
eral for the settlement of most cultures registered 
in Brzezie. It should be noticed, however, that the 
settlement decline proved to be a long and gradual 
process. There, as well as in the southern part, vast 
layers of diverse character can be observed, with 
artefacts from various periods. This situation can 
be partially attributed to intensive erosion, which 
destroyed the upper parts of archaeological fea-
tures (in many cases only their bottom parts sur-
vived). There was also discovered a long house of 
the LPC, the most distant and separated from the 
domestic centre two pit complexes of the Malice 
culture. These structures indicate the limits of the 
Early Neolithic settlements. In contrast, relics of 
the Mierzanowice (especially) and Lusatian cul-
tures were spread over much bigger areas.
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2. Settlement relics
 In the period 2000-2007 the Kraków Team for 
Archaeological Supervision of Motorway Con-
struction conducted a rescue excavation, led by A. 
Czekaj-Zastawny, over an area of 607.93 ares, which 
has been fully examined (Fig. 2).
 On site 17 in Brzezie there were discovered and 
examined 2,775 features (Czekaj-Zastawny 2014) 
linked with the following cultures: Linear Pottery 
(1,251), Malice (84), Lengyel (3), Corded Ware (1), 
Mierzanowice (169), Lusatian (438) and the Mo- 
dern Period (23), as well as periods chronologically 
undetermined (806).
 Settlement traces of the MLC were scattered 
throughout the entire excavated ares (Fig. 3). They 
were represented by pits of various forms and sizes 
(Fig. 4), distributed in various topographic locations 
and with no evident arrangement (Zastawny 2012). 
Pits of medium size and circular or oval outline were 
especially widely spread. They appeared both at the 
northern and southern part of the freeway line, 
stretching along the N-S axis for more than 200 m. 
In those places the limits of MLC spread could not 
be determined. Moreover, similar structures were 
observed in the uppermost part of the site and in its 
lowermost southern peripheries.

 Most MLC features were discovered in the NW 
part of the excavated area, among them a typical 
complex of more than 10 pits joined in their upper 
parts (Fig. 5). In this context it is possible to observe 
a specific tendency in the spatial arrangement of the 
biggest structures (or feature complexes). They are 
rather regularly spread, with a distance of 30-35 m 
between them (Fig. 3). All the features of the MLC 
served as utility pits. Many of them contained sig-
nificant numbers of LPC potsherds, evidently from 
damaged earlier pits (in Feature 88 MLC potsherds 
prevailed in number over LPC potsherds).
 The relative chronology of the Malice settlement 
in Brzezie can be determined by the presence of 
punctured motifs, ornamentation in the Malice style 
and absence of younger “Rzeszów” phase elements 
(Fig. 6). Of particular note are the visible relations 
with the Samborzec-Opatów group of the Lengyel 
culture. Inferring from these observations, settlement 
traces of the MLC in Brzezie may be lined with the 
early phase, but mainly with the classic phase of this 
unit (Czekaj-Zastawny et al. 2002; Zastawny 2012).
 Up until the end of the 1990s, traces of the Malice 
culture settlement were sporadic in areas of Wielicz-
ka-Bochnia loess soils. They included almost exclu-
sively stray finds of pottery fragments. The research 

Fig. 1.  Brzezie, site 17, Wieliczka district. Topography of the site
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Fig. 2.  Brzezie, site 17, Wieliczka district. Aerial photo of the excavated area featuring a tectonic crack in the foreground. 
Photo A. Golański

Fig. 3.  Brzezie, site 17, Wieliczka district. Layout of the Malice culture settlement 
(after Zastawny 2012)
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on settlements of the MLC became possible due to 
excavations along the A4 motorway under construc-
tion, providing a unique opportunity for recognizing 
a much wider area of field research and thereby ac-
quiring numerous and representative collections of 
source materials (Fig. 7). This research has proved to 
be an invaluable opportunity to recognize not only 
individual settlements, but in addition, the entire set-
tlement micro-region of the discussed culture located 
in the basin of the Tusznica and Raba rivers. 

3. Flint and obsidian inventory of the Malice culture
 The MLC lithic inventory consists of 677 flint and 
obsidian artefacts discovered at 15 features (Fig. 8; 
Table 1). The described assemblage was discovered 
only in the sterile features, containing solely MLC 
ceramic material. The most interesting is Feature 
689 which could be interpreted as a complex of pits, 
containing 271 lithic artefacts: 6 cores, 3 hammer-
stones, 71 flakes, 50 blades and 37 retouched tools, 
made from Jurassic flint, erratic Świeciechów flint 
and obsidian. The inventory discovered in that com-
plex could be interpreted as the remains of a work-
shop, with some analogy known from the Nowa 

Huta-Pleszów II and Targowisko 11 sites (Cabalska 
1964; Wilczyński 2014). 
 Among the MLC lithic inventory we described 16 
cores, 4 flint hammerstones, 202 flakes, 171 blades, 
75 retouched tools, 152 chips and 57 chunks omit-
ted in the further analysis (Table 2). In this inven-
tory, noticeably, there is a similar share of flakes and 
blades and a relatively high proportion of retouched 
tools reaching as much as 11% (16% without chips 
and chunks). 

3.1.	Raw	material	
 The MLC assemblage is dominated by the brown 
type A Jurassic Kraków flint according to the Kac-
zanowska and Kozłowski nomenclature (1976). 
This material represents more than 90% of the 
whole inventory (535 spec.), if we omit the burnt 
artefacts for which the determination of the raw 
material was not possible (Fig. 9; Table 2). Jurassic 
flint was transported to the site from a distance of 
30 km from the flint mines and workshops local-
ised at Sąspów and Bębło near Kraków (Kowalski 
and Kozłowski 1958; Dzieduszycka-Machnikowa 
and Lech 1976; Lech 1981). The nodules trans-

Fig. 4.  Brzezie, site 17, Wieliczka district. Feature 191 of the Malice culture during exploration. Photo by A. Zastawny
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Fig. 5.  Brzezie, site 17, Wieliczka district. Complex of utility pits of the Malice culture with the most numerous 
lithic materials (Zastawny 2012)



Fig. 6.  Brzezie, sie 17, Wieliczka district. The Malice culture – examples of the main types of vessels: 1 – pot; 2, 3 – biconical vessels; 4 – lid; 5, 
6 – bath-shaped vessels; 7, 8 – pear-shaped beakers; 9 – bowl; 10 – goblet (Zastawny 2012)
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ported to the site are small in size and represented 
mainly by globular lumps; rarely irregular chunks. 
The biggest cores made on hammerstone have a di-
mension of 38 × 58 × 47 mm. 
 Other raw materials like obsidian (12 spec.) and 
other erratic flints like Świeciechów (24 spec.), choco-
late (erratic?) flint (11 spec.) and Cretaceous (1 spec.) 
are less represented and never exceed more than 4,5% 
of the whole inventory (Table 2). The outcrops of er-
ratic flints could be found on the surface of the ter-
race of the Vistula River at Zakrzów and at the west-
ern part of the Sandomierz Basin (Kozłowski 1960; 
Wilczyński 2010). More than 10% of artefacts were 
burnt, but probably like almost the entire inventory, 
they were produced of Jurassic flint.

 3.2.	 Cores
 In the MLC inventory cores were mainly made of 
Jurassic flint, but we could also observe single speci-
mens of obsidian (Fig. 10: 2) and erratic Świeciechów 
flint (Fig. 10: 4). Among 16 cores two initial speci-
mens were described, 13 cores and single core frag-
ments (Table 3). For the production of two cores 
hammerstones were used. Among cores we recorded 
six specimens coming from an advanced stage of ex-
ploitation and seven residual examples (Fig. 10). 
 The initial specimens were made on chunk and 
spherical nodules. They testing specimens with di-
mensions of 53 × 38 × 32 mm and 58 × 32 × 26 mm 
and probably because of the poor quality they were 
not further exploited. 

Fig. 7.  Settlements of the Malice culture in the Kraków region (Grabowska, Zastawny 2014)
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Table 1.  Brzezie, site 17, Wieliczka district. Lithic (flint and obsidian) inventories of the Malice culture 
discovered in particular features

Feature Cores Hammerstones Flakes Blades Retouched tools Chips Chunks Total
48 1 - 20 18 12 8 6 65

135 1 - 6 9 2 2 - 20
191 2 - 7 3 - - - 12
573 1 - 27 18 3 17 2 68
683 5 1 51 42 13 43 5 160
689 6 3 71 50 37 67 37 271
840 - - 1 - 1 1 - 3

2113 - - 11 21 4 9 5 50
2114 - - 2 3 - - 2 7
2164 - - - 1 1 - - 2
2167 - - 2 - - - - 2
2460 - - 3 1 - 1 - 5
2468 - - - 1 1 1 - 3
2500 - - - - - 1 - 1
4387 - - 1 4 1 2 - 8
Total 16 4 202 171 75 152 57 677

 

Table 2.  Brzezie, site 17, Wieliczka district. Raw material of the Malice culture inventory
 

Raw material Cores Hammer-
stones Flakes Blades Chips and 

chunks
Retouched 

tools Total %
% without 

burnt
pieces

Jurassic flint type A 12 4 172 141 141 65 535 79 91,8
Świeciechów erratic flint 1 - 10 6 6 1 24 3,6 4,1

Obsidian 1 - 2 7 2 - 12 1,8 2
Chocolate flint (erratic?) - - 1 5 - 5 11 1,6 1,9
Cretaceous erratic flint - - - - - 1 1 0,1 0,2

Burnt 2 - 17 12 60 3 94 13,9 -
Total 16 4 202 171 209 75 677 100 100

Fig. 8.  Brzezie, site 17, Wieliczka district. General structure 
of the Malice culture lithic inventory

Fig. 9.  Brzezie, site 17, Wieliczka district. Raw materials used 
in the Malice culture inventory



Fig. 10. Brzezie, site 17, Wieliczka district. Lithic artefacts of the Malice culture. 1-7 – cores. 1 – Feature 48; 2, 4-6 – Feature 689; 3 – Feature 683; 
7 – Feature 573. 1, 3, 5-7 – Jurassic flint; 2 – obsidian; 4 – Świeciechów flint. Drawings by J. Wilczyński
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 Cores from an advanced stage of exploita-
tion were made of Jurassic flint (3 spec.), obsidian 
(1 spec.) and Świeciechów erratic flint (1 spec.). 
Additionally, a single specimen was burnt. Their di-
mension almost never exceeds 5 cm. The most com-
mon are cores with a changed orientation – 3 speci-
mens for flakes and single obsidian core for bladelet 
(Fig 10: 2). The other two are single-platform speci-
mens for flakes made on hammerstones, which have 
a striking platform prepared by several blows and 
a rectangular flaked surface. 
 Residual cores (7 spec.) are represented only by 
flake specimens. Among them we could mention 
cores with a changed orientation (4 spec.), semi-
discoid (2 spec.) and single discoid specimen (Fig. 
10: 7). The largest have a dimension of 40 × 35 × 19 
mm and the smallest, 25 × 28 × 29 mm.

3.3.	Flint	hammerstones
 In the MLC inventory 4 hammerstones were 
identified, all made of Jurassic flint. In comparison 
with cores, they represent rather large specimens – 
the biggest hammerstones have dimensions of 71 × 
62 × 49 mm. All of them were used for flint process-
ing – most probably in the initial phase of decortica-
tion of the nodules.

3.4.	Flakes
 The inventory of MLC contained 202 flakes and 
their fragments larger than 2 cm (29.8% of all ar-
tefacts); the majority were made of Jurassic flint 
(172 spec.). Individual specimens made from ob-
sidian (spec.), erratic Świciechów (10 spec.) and 
chocolate flint (1 spec.) also occurred. The inven-
tory contained also 17 burnt flakes. Among flakes 
136 complete pieces, 23 proximal, 5 medial and 34 
distal flake fragments were registered. A high per-
centage (63, 8%) of flakes was covered by a natural 
surface (129 spec.). The specimens that are wholly 
or almost wholly cortical represent near 1/5th of 
the flake inventory (39 spec.). The group of flakes 
is dominated by specimens with a unidirectional 
dorsal pattern (115 spec.). Specimens with transver-
sal or oblique negatives are much less frequent (38 
spec.). Flakes with bidirectional (11 spec.) or with 
multidirectional scars (8 spec.) were sporadically 
described. Trimming flakes (18 spec.) described at 
this inventory often are without natural surfaces, 

which may suggest that these items come from the 
stage of striking surface repair or core change ori-
entation. Flake butts are, as a rule, plain (70 spec.) 
or, less often, multiple-blow (29 spec.). Also natural 
butts are frequently documented (32 spec.). Flakes 
are mostly represented by small specimens – the av-
erage dimensions of intact flakes are 31 × 29 × 7 mm 
and those larger than 5 cm represent only 2% of the 
whole inventory. Flakes in this context were pro-
duced during the phase of decortication of the flint 
nodules, as well from final stages of core exploita-
tion; the waste product of blade manufacture, only 
sporadically used for tool production. 

3.5.	Blades
 In the MLC inventory 171 blades and their frag-
ments were recorded. If we disregard the chips and 
chunks they make up almost 37% of the whole as-
semblage. Most of the blades were made of Jurassic 
flint (141 spec.). Other raw materials such as ob-
sidian (7 spec.), erratic Świeciechów (6 spec.) and 
chocolate flint (5 spec.) were much less numerous. 
Only two blades were burnt. In the MLC assem-
blage we described 19 complete blades, 69 proximal, 
53 medial and 30 distal blade fragments. More than 
65% of the blades were without natural surfaces (112 
spec) and only 4 are wholly or almost wholly cortical 
specimens. Further, on the dorsal surface a unidirec-
tional scar pattern predominates (145 spec.). Trim-
ming blades are not numerous (10 spec.) and among 
them secondary specimens prevail. Most of the 
blade butts were formed by a single blow (50 spec.), 
less often by multiple blows (29 spec.). Only a few 
blades have a regularized butt edge (3 spec.), but the 
frequency of the lip is very high (45 spec, 49%). This 
indicates the common use of indirect soft hammer 
percussion during flint knapping. In this material 
we observed 9 blades with fine use-retouch. Also 
3 specimens with sickle-gloss traces were recorded 
(Fig. 13: 16, 19), but it should be noted that they 
are represented by blade fragments (two are medial 
fragments) so it is not clear whether they were used 
as an unretouched sickle-blade or whether they are 
fragments of truncated blades working in this way. 
The blades are generally short and relatively slender. 
The average dimensions of complete specimens are 
43 × 16 × 6 mm. The dimensions of the largest blade 
discovered at this assemblage are 68 × 25 × 11 mm.
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Table 3.  Brzezie, site 17, Wieliczka district. Cores 
in the Malice culture inventory

Core type Number
Core fragment 1

Initial cores 2
Cores in advanced stage of exploatation 6

Single-platform:
for flakes 2

With changed orientation:
for flakes 3

for bladelets 1
Residual cores 7

With changed orientation:
for flakes 4

Semi-discoid
for flakes 2

Discoid
for flakes 1

Total 16

Table 4.  Brzezie, site 17, Wieliczka district. Retouched 
tools in the Malice culture inventory

Retouched tools Number %

Endscrapers 41 54,6
Truncated blades 15 20
Retouched flakes 12 16
Retouched blades 2 2,7

Perforators 2 2,7
Retouched chunks 2 2,7

Core-like tool 1 1,3
Total 75 100

Flint and Obsidian Malice Culture Artefacts from Brzezie, Site 17, Wieliczka District, Małopolska

3.6.	Retouched	tools
 Among the described material 75 retouched tools 
occurred, making 11% of the whole inventory (more 
than 16% if we omit chips and chunks). Endscrapers 
(41 specimens) are the most frequent and constitute 
more than 54% in the whole tool inventory (Table 
4). Other types of retouched tools (except truncated 
blades and retouched flakes) are represented only by 
single artefacts. For the production mainly regular 
blades were used, made of diverse raw material. The 
most common is Jurassic flint (65 spec.), but choco-
late (erratic?) flint (5 spec.), erratic Świeciechów (1 
spec.) and Cretaceous flint (1 spec.) were also used. 
Three retouched tools were burnt. 
 Endscrapers are the most numerous (41 spec.) 
group of this assemblage (Fig. 11, 12), while the 
most frequent are specimens made on blades (37 
spec.). The biggest group is represented by speci-
mens with an arched front, created by a semi-abrupt, 
rarely abrupt retouch (36 specimens). Additionally, 
we could distinguish two double specimens (Fig. 12: 
11), single nosed (Fig. 12:15), single high endscraper 
(Fig. 12: 16) and single small indefinable fragment 
of the endscraper front. On 19 specimens the natu-
ral surface is visible – in the case of 2 endscrapers 
this surface covered almost the entire specimen. The 
cross-section of endscrapers is trapezoidal (25 spec.) 
or triangular (14 spec.). Endscrapers discovered at 
the MLC inventory are rather small and squat. The 
average dimensions of endscrapers made of blades 
are 31 × 22 × 7 mm and are much shorter and wider 
than blades in this assemblage. The biggest speci-
mens have dimensions of 46 × 24 × 16 mm. Assum-
ing that they were intensively shortened while using 
this type of tool, it is possible to conclude that long 
and massive blades were preferred for production. 
 Truncated blades were created only on blades 
(15 spec.), where nine specimens are wholly pre-
served (Fig. 13: 1-12). At only three specimens was 
the cortical surface visible. Among truncated blades 
oblique specimens prevailed (12 spec. – together 
with double artefacts), the other three specimens 
are straight. Almost a half of the truncated blades 
have signs of sickle-gloss traces (7 spec.) and that is 
why it is possible to conclude that they were used as 
sickle inserts. The truncated blades cross-section is 
rather trapezoid (10 spec.) than triangular (4 spec.) 
or multi-angular (1 spec.). The average dimensions 

of the truncated blades are 40 × 17 × 4 mm and are 
much slenderer than endscrapers. In comparison 
with average blades from this inventory they are 
similar. Because of the reduction of the length dur-
ing the creation of this type of tool (especially dou-
ble specimens whose length is around 3 cm), we can 
conclude that for the production long, non-cortical 
slender blades were selected. 
 Among the retouched flakes (12 spec.) it was pos-
sible to document specimens created by using abrupt 
(5 spec.), denticulated (4 spec.) and semi-abrupt re-
touch (2 spec.). Single flakes have a notch on one side 
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Fig. 11. Brzezie, site 17, Wieliczka district. Lithic artefacts of the Malice culture. 1, 3-18 – endscrapers; 2 – truncated blade. 1, 7, 17, 18 – Featu-
re 48; 2-6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 – Feature 689; 9 – Feature 2468; 12 – Feature 683. 1 – erratic Jurassic flint; 2 – Świeciechów flint; 3, 5, 
8 – chocolate flint; 4, 6, 7, 9-18 – Jurassic flint. Drawings by J. Wilczyński



Fig. 12. Brzezie, site 17, Wieliczka district. Lithic artefacts of the Malice culture. 1-16 – endscrapers. 1, 6, 7, 12 – Feature 683; 2, 3, 5, 8, 11, 14 – 
Feature 689; 4 – Feature 135; 9, 10 – Feature 48; 13 – Feature 4049; 15, 16 – Feature 2113. 1-7, 9-16 – Jurassic flint; 8 – chocolate flint. 
Drawings by J. Wilczyński



Fig. 13. Brzezie, site 17, Wieliczka district. Lithic artefacts of the Malice culture. 1-12 – truncated blades; 13 – perforator; 14 – core-like tool; 
15 – retouched flake; 16-20 – blades. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20 – Feature 689; 2 – Feature 48; 5, 12 – Feature 2113; 6, 7, 10, 16 – 
Feature 683; 8 – Feature 573; 17 – Feature 4387. 1-10, 12, 14-16 – Jurassic flint; 11 – erratic Cretaceous flint; 13 – burnt flint; 17, 18 
obsidian; 19-20 – Świeciechów flint. Drawings by J. Wilczyński
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made by a semi-abrupt retouch. They did not form 
any morphological or stylistic tool group and were 
used on a site for temporary activities. 
 Retouched blades (2 spec.) are fragments with 
a triangular cross-section and retouched by a semi-
abrupt retouch. Both specimens have a natural 
surface on one edge. All perforators (2 spec.) are 
fragmentally preserved and that is why a detailed 
description is impossible. They were made on blades 
of triangular and trapezoid cross-section; single 
specimens are covered by a natural surface and were 
produced by using an abrupt retouch. The single 
perforator is massive with a dimension of 60 × 14 × 
5 mm (Fig. 13: 13). 
 The retouched chunks were made by using an 
abrupt retouch on irregular fragments of flint nod-
ules covered by natural surfaces. The single core-like 
tool with a rectangular cross-section has a dimen-
sion of 47 × 26 × 13 m (Fig. 13: 14). This tool has an 
analogy to similar specimens discovered at the MLC 
inventory from the Targowisko 11 site (Wilczyński 
2014, 471, Table. 21; 6, 7). 

4.	 Discussion
 Despite the fact that relatively numerous MLC 
sites are known from southern Poland, there is 
still a lack of detailed studies of lithic inventories 
(Kozłowski 1996). This is not only the result of the 
lack of such studies of older materials, but also the 
context in which MLC inventories are discovered. 
This has its genesis very often in a common early 
Neolithic horizon within which it is very difficult to 
separate single lithic artefacts of different cultures; 
a problem which does not exist in the case of pot-
tery. That is why although the inventory discovered 
at Brzezie 17 does not represent very numerous as-
semblages, it is a valuable complement to the data 
obtained for MLC settlements in southern Poland. 
 The preference for the Jurassic flint observed in 
the MLC inventory at Brzezie 17 site was typical for 
early farming communities in Małopolska (Balcer 
1983). Only single obsidian artefacts (among which 
we could mention a single core for a bladelet and 
a few flakes and blades) testify to long-distance con-
tacts of MLC inhabitants of the Brzezie site with 
other groups. The presence of occasional erratic 
Świeciechów, chocolate and Cretaceous flint can be 
attributed rather to short-distance penetrations of 

the Sandomierz Basin than to a systematic search 
for this raw material. Among the inventory made of 
erratic flints the most interesting are chocolate flint 
artefacts represented by a single flake, five blades 
and five endscrapers and single Cretaceous artefacts 
represented by a truncated blade. Probably they 
were brought directly to the site, unlike the artefacts 
made of Jurassic and erratic Świeciechów flint of 
which the greater part is an effect of the production 
carried out at the site. The number of cores in all 
exploitation stages and the high share of flakes in-
dicate that a complete technological process of flint 
processing was carried out on the site. 
 What is noticeable, almost all of the cores (except 
single obsidian) were used for flake production. The 
preparation of cores was most often limited not only 
to the platform, but occasionally also to the flaking 
surface or the back. Inferring from retouched tools, 
the single platform cores for blades were most com-
mon. They were used for detaching slim laminar 
blanks, most convenient for tool production and 
probably because of intensive flint processing car-
ried on the site, they are missing in this inventory. 
During this process single-platform blade cores 
were transformed into cores with a changed orien-
tation and at the final stage of reduction, even on 
semi-discoid or discoid cores. 
 Retouched tools, produced mainly on blades, 
clearly show that these blanks were preferred in the 
tool production. That is why the presence of such 
numerous cores for flakes could be interpreted as 
the effect of maximal exploitation of available raw 
material, related with the intensive flint process-
ing carried out at the site. This supposition could 
be confirmed also by the presence of cores created 
on flint hammerstones. This is understandable, if 
we remember the distance which separates this site 
with exploited flint outcrops located near Kraków 
(about 30 km). In this inventory a high proportion 
of blades is visible; they are rather short and slender 
and were mainly used for the production of ensd-
scrapers and truncated blades. The endscrapres are 
the most numerous group among retouched tools, 
creating a rather homogeneous assemblage. Similar-
ly, the truncated blades – used as sickle inserts – are 
standardized exemplars, where oblique specimens 
prevail. Other retouched tools are represented as 
much less numerous specimens. 
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 From the MLC inventories of southern Poland, 
mainly single artefacts such as cores and retouched 
tools are known (Aksamit 1971; Czekaj-Zastawny, 
Milisauskas 1997; Kaczanowska, Kozłowski 1971; 
Kadrow 1990); rarely are they represented by more 
numerous assemblages. Among the most interest-
ing are those found in Kraków-Nowa Huta-Pleszów 
II (Cabalska 1964), Kraków-Nowa Huta-Mogiła 48 
(Kaczanowska, Kozłowski 1971), as well as newly 
discovered sites during rescue fieldwork carried 
out at the Modlnica 5 and Targowisko 11 sites 
(Wilczyński 2011, 2014). 
 At Kraków-Nowa Huta-Pleszów II an interesting 
example of a MLC lithic workshop was discovered 
(Godłowska 1964). From this single feature come 
more than 2600 lithic artefacts, among others 98 
cores and 1474 flakes, where a high proportion of 
obsidian artefacts – 214 specimens – is noticeable 
(Cabalska 1964). Unfortunately because of the un-
clear description of the material – especially tools 
– it is difficult to compare this inventory with other 
MLC inventories. 
 The lithic inventory of the MLC discovered at the 
Kraków-Nowa Huta-Mogiła 48 is similar to the one 
described from Brzezie 17. Among the raw material 
Jurassic flint prevails (more than 98%); where sin-
gle chocolate flint and obsidian artefacts were also 
present (Kaczanowska, Kozłowski 1971). Among 
retouched tools, similar to Brzezie 17, endscrapers 
are much more numerous than truncated blades. 
Characteristic for the Kraków-Nowa Huta Mogiła 
48 inventory is the presence of a few microlithic 
inserts (trapezes) and tetrahedral shaft-held axes 
(Kaczanowska, Kozłowski 1971). 
 Relatively numerous lithic material of the MLC 
(more than one thousand pieces) was discovered 
at the Modlnica, site 5, near Kraków (Wilczyński 
2011). In this assemblage also Jurassic flint pre-
vails, accompanied by single cores made of obsid-
ian. Some differences are observable in the number 
of flakes and cores (more numerous than retouched 
tools), which could be interpreted as a result of the 
workshop character of this site, located close to the 
Jurassic flint outcrops. Among retouched tools, end-
scrapers are twice as numerous as truncated blades 
and two trapezes were described also. 
 From the above discussed MLC sites at Targow-
isko 10 and 11 located near the Brzezie 17 site, also 

Jurassic flint prevails. In contrast to the sites men-
tioned before, among this inventory we observed a 
high ratio of mine chocolate flint (12%) and obsidian 
(nearly 30%; Wilczyński 2010). Such a situation is not 
observed at any other MLC sites from Małopolska. 
Similar to the Jurassic flint, chocolate flint and obsid-
ian were imported to the site as natural chunks and 
nodules and it is here that its entire technological 
process took place. Among tools, endscrapers pre-
dominate, where truncated blades are the next group 
of artefacts discovered at the site. The remaining 
groups of tools are represented by single specimens 
and there should be mention made of the presence 
of trapezes and tetrahedral shaft-held axes, which are 
observed also at other MLC sites in Poland. 
 In conclusion it should be emphasised that the 
MLC lithic inventory from Małopolska, despite 
some differences, appears similar – especially in 
the case of raw material used and tool-kits, while 
the observable differences are probably associated 
with the distance from the raw material outcrops 
and their relations with the flint mine areas. In all 
of these sites waste products from all stages of the 
raw material processing are visible, which may be 
evidence of the significant raw material self-suffi-
ciency of these communities. Of particular note is 
the presence within MLC settlements of special-
ised workshops, involved in the processing of flint 
(Kraków-Nowa Huta-Pleszów II, Targowisko 11 and 
Brzezie 17), obsidian (Kraków-Nowa Huta-Pleszów 
II, Targowisko 11) and hematite (Brzezie 17; Cabal-
ska 1964; Wilczyński 2013; Czekaj-Zastawny 2014). 
This indicates a certain specialisation on the part of 
inhabitants in these settlements. 
 It may be observed that in tool inventories, 
endscrapers are a dominant group, where truncat-
ed blades are less frequent. Other tools are much 
less numerous, mainly represented by single speci-
mens. Noticeably, MLC inventories (except Brzezie 
17) include trapezes and tetrahedral shaft-held 
axes. The increase of the number of blades and 
retouched tools in the MLC inventories in rela-
tion to the assemblages of the LPC is also visible 
in other Małopolska sites. This situation is evident 
at Brzezie 17 and Targowisko 11. One of the rea-
sons for the observed difference may be a different 
system of raw material supply connected with the 
specialisation of settlement inhabitants, which was 

260



Flint and Obsidian Malice Culture Artefacts from Brzezie, Site 17, Wieliczka District, Małopolska

probably a consequence of the formation of special-
ized workshops not only at the micro-scale (within 
the settlement) but also macro-scale (location of 
associated mines and workshops beyond the settle-
ment). This supposition, however, should be tested 
in subsequent studies, especially those undertaken 
during comprehensive rescue excavations carried 
out along the A4 motorway, which have provided 
extremely rich and diversified materials in relation 
to prehistoric farming communities. 
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Krzemienne oraz obsydianowe zabytki 
kultury malickiej ze stanowiska 17 

w Brzeziu, pow. wielicki, Małopolska 

Streszczenie 

 Stanowisko nr 17 w Brzeziu należy do największych stano-
wisk przebadanych podczas badań ratowniczych, wyprzedzają-
cych budowę autostrady A-4 pod Krakowem (6,0 ha). Badania 
te koordynował Krakowski Zespół do Badań Autostrad sp.j., a 
finansowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Pracami terenowymi prowadzonymi w latach 2000-2007 kiero-
wała Agnieszka Czekaj-Zastawny z Instytutu Archeologii i Etno-
logii PAN w Krakowie. Szczególnie ważne rezultaty wykopalisk 
w Brzeziu odnoszą się do wczesnego neolitu i rozpoznanych tu 
reliktów osiedli dwóch kultur: kultury ceramiki wstęgowej rytej 
oraz kultury malickiej. Stanowisko w Brzeziu usytuowane jest 25 
km na południowy-wschód od centrum Krakowa i położone w 
obrębie lessowej strefy regionu wielicko-bocheńskiego (Podgórze 
Bocheńskie). Jako punkt osadniczy należy do wyraźnie wyodręb-
niającego się na południe od doliny Wisły mikroregionu osadnic-
twa kultury malickiej, związanego z lewobrzeżem Raby. 
 W przedstawianym artykule zaprezentowano wyniki analizy 
kamiennego inwentarza kultury malickiej, na który składa się 
łącznie 677 artefaktów krzemiennych i obsydianowych. Zabytki 
te odkryte zostały w 15 obiektach, spośród 84 jam osadowych, 
tworzących rozległą osadę tej kultury. W inwentarzu kamien-
nym kultury malickiej dominuje krzemień jurajski podkrakow-
ski, przynoszony na teren osady z odległości około 30 km. Obok 
bardzo licznych wyrobów wykonanych z tego surowca, nielicz-
ne zabytki wykonane zostały z krzemienia świeciechowskiego 
(najprawdopodobniej narzutowego), czekoladowego oraz obsy-
dianu. Jest to głównie debitaż, któremu w przypadku krzemie-
nia czekoladowego towarzyszy zespół narzędzi. 
 Wśród rdzeni występują wyłącznie egzemplarze odłupko-
we (poza pojedynczym okazem wykonanym z obsydianu). Jak 
można przypuszczać brak rdzeni zaczątkowych oraz występo-

wanie niemal wyłącznie rdzeni odłupkowych jest raczej wyni-
kiem intensywnie prowadzonej obróbki krzemienia, a nie ce-
lowej eksploatacji odłupkowej. Wniosek taki można wysunąć 
na podstawie znacznego udziału wiórów oraz narzędzi, do pro-
dukcji których wykorzystywano niemal wyłącznie półsurowiec 
wiórowy. Wśród narzędzi retuszowanych stanowiących 11 % 
inwentarza najliczniej reprezentowane są drapacze, stanowiące 
ponad połowę wszystkich narzędzi. Drugą kategorię pod wzglę-
dem liczebności stanowią półtylczaki, a pozostałe typy narzędzi 
(poza odłupkami retuszowanymi) reprezentowane są przez po-
jedyncze egzemplarze. 
 W skład większości inwentarzy kultury malickiej z obsza-
ru południowej Polski, wchodzą najczęściej pojedyncze okazy 
rdzeni oraz narzędzi, rzadziej są to liczniejsze zespoły. Wśród 
nich na uwagę zasługuje stanowisko Kraków-Nowa Huta Mo-
giła 48, Targowisko 10, 11, pow. Wieliczka oraz Modlnica 5, 
pow. Kraków. Pomimo pewnych różnic, cechy inwentarzy ka-
miennych odkrytych na wszystkich wymienionych wyżej sta-
nowiskach, wydają się zbliżone, zwłaszcza jeśli chodzi o zestaw 
narzędziowy. Istniejące różnice są przede wszystkim wynikiem 
dystansu jaki dzielił dane stanowisko od wykorzystywanych 
złóż surowca. Widoczny w stosunku do materiałów kultury ce-
ramiki wstęgowej rytej wzrost udziału wiórów oraz narzędzi w 
inwentarzach kultury malickiej, może wynikać z odmiennego 
systemu zaopatrywania tych osad w surowiec krzemienny. Jak 
można przypuszczać, na osadach malickich większą rolę odgry-
wał półsurowiec krzemienny przynoszony z kopalń/pracowni 
położonych na Jurze, zmniejszył się natomiast import surowych 
brył krzemiennych eksploatowanych bezpośrednio na osadach. 
Mogłoby to świadczyć o bardziej zróżnicowanej strukturze 
osadniczej, gdzie obok zwykłych osad funkcjonowały wyspe-
cjalizowane ośrodki zajmujące się wydobyciem oraz wstępną 
obróbką surowca krzemiennego. Jest to jednak przypuszczenie, 
które musi zostać potwierdzone w toku dalszych badań inwen-
tarzy kamiennych pochodzących nie tylko ze stanowisk poło-
żonych w bezpośredniej bliskości złóż surowców kamiennych, 
lecz również osad znacznie od nich oddalonych.
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 Sztuka użytkowania włókien od samego po-
czątku związana była z trzema podstawowymi 
potrzebami ludzkości: pozyskiwaniem jedzenia, 
wytworem ubioru i pojemników oraz budownic-
twem. Historia produkcji tekstylnej jest bogata 
pod względem technicznych rozwiązań splotów 
oraz skrętów, a jej metryka sięga paleolitu górne-
go i mezolitu (Good 2001: 215). Samo pojawienie 
się nici skręconej z przędzy roślinnej można uznać 
obecnie za rewolucyjne, ponieważ zdolność do 
przetwarzania trawy, trzciny oraz kory na różnego 
rodzaju maty, plecionki i tkaniny w geometrycz-
nym tempie przyspieszyła adaptację człowieka 
do warunków środowiska, w którym przyszło mu 
funkcjonować (Good 2001: 209).
 Identyfikacja reliktów tekstylnych jest - szcze-
gólnie w przypadku najstarszych epok pradziejów - 
procesem trudnym. Dysponujemy wciąż ograniczo-
nym zasobem odcisków znalezisk włókienniczych, 
które utrwaliły się na wyrobach ceramicznych. 
Znacznie częściej mamy do czynienia z zabytkami 
pośrednio świadczącymi o złożonej produkcji tek-
stylnej, w postaci ciężarków tkackich, przęślików 
czy szpul (Sikorski 2005: 175). Analiza negatywów 
potekstylnych pozwala na badanie fragmentu odci-
śniętej tkaniny na równie niekompletnym fragmen-
cie ceramiki. Poruszamy się zatem w świecie wytwo-
rów tekstylnych, które zostały pozbawione swoich 
podstawowych cech: plastyczności, faktury i barwy 
(Podkańska 2012: 207). Mimo wielu utrudnień łącz-
nie jest to jednak kategoria źródeł dość obszerna 
i jeszcze niezbadana, a poddana kompleksowym 

analizom mikroskopowym może znacznie posze-
rzyć naszą wiedzę na temat wytwórczości tekstylnej 
w neolicie.
 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
wyników analiz źródeł tekstylnych utrwalonych na 
wybranych naczyniach ceramicznych pochodzących 
z III tys. przed Chr. Choć punktem wyjścia dla podję-
tych prac było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, 
w jaki sposób został wykonany widniejący na cera-
mice ornament, rutynowo określany jako „sznuro-
wy”, to jednak rezultaty uzyskane dzięki połączeniu 
analiz makro- i mikroskopowych z działaniami eks-
perymentalnymi mają szersze znaczenie. Co istot-
ne, wpisują się także w coraz śmielej podejmowane 
w polskiej archeologii badania nad wytwórczością 
tekstylną w trakcie epoki kamienia (por. Chmielew-
ski 2009; Kośko, Sikorski, Szmyt 2010).
 Diagnostycznym zespołem źródeł dla spra-
wozdawanych prac były cztery formy ceramiczne 
zachowane i zrekonstruowane w różnym stopniu 
oraz jeden fragment brzuśca pojemnika glinianego. 
Selekcję materiału przeprowadzono posiłkując się 
trzema kryteriami, które odnosiły się do kontek-
stu depozycji, poziomu złożoności tzw. ornamentu 
sznurowego oraz stopnia zachowania formy cera-
micznej. I tak do badań wybrano naczynia odkryte 
w kontekstach funeralnych. Były to zabytki, na któ-
rych ornament został wykonany bardzo starannie 
i budowany był ze złożonych motywów „sznuro-
wych”. Preferowano naczynia zachowane w całości 
lub w znacznym stopniu, ponieważ tylko na podsta-
wie obserwacji takiej powierzchni można wniosko-
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wać, czy zdobina jest powtarzalna i czy mogła zostać 
wykonana przy użyciu tekstylnego szablonu.
 Pod względem chronologicznym przeznaczone 
do badań zabytki pochodzą z III tys. przed Chr. i są 
wiązane ze społecznościami kultury amfor kulistych 
(KAK) oraz kultury ceramiki sznurowej (KCSZ). 
W wymiarze przestrzennym pochodzą ze stanowisk 
ulokowanych na Niżu Polskim, a dokładniej - na 
Pojezierzu Wielkopolskim, mieszczących się w gra-
nicach administracyjnych województwa wielkopol-
skiego i lubuskiego.

1. Analiza źródeł
 Analizę źródeł przeprowadzono w kilku etapach. 
Na wstępie określone zostały założenia metody ba-
dawczej oraz kategorie opisu stosowane w pracy. 
Kolejno dokonano opisu źródeł pod względem ma-
kroskopowym, biorąc pod uwagę technologię pro-
dukcji naczyń ceramicznych oraz stopień zużycia 
ich powierzchni. Następnie naczynia poddane zo-
stały tekstylnym badaniom mikroskopowym.

1.1.	Założenia	metodyczne	oraz	kategorie	opisu
 Stosowana w pracy metoda w znacznym stopniu 
oparta jest na rutynowych badaniach odcisków na 
wyrobach glinianych, prowadzonych w Instytucie 
Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (por. Kośko, Szmyt 2010: 7-12; Sikorski 
2010: 49-56). W pierwszym etapie przeprowadzono 
wstępne rozpoznanie odcisków rejestrowanych na 
analizowanym zespole źródeł. Obserwacji poddano 
całą powierzchnię naczyń z uwzględnieniem dna, 
ścianek wewnętrznych, nade wszystko zaś strefy 
ornamentowanej. Zastosowano metodę obserwacji 
bez użycia dodatkowych sprzętów optycznych.
 Następnie pobrano 25 próbek odcisków z wcze-
śniej wyselekcjonowanych diagnostycznych partii 
naczyń. W tym celu przygotowano kawałki glinki 
rzeźbiarskiej samoutwardzalnej, zwracając uwagę, 
aby nie pozostawić na nich śladów linii papilarnych 
ani innej faktury. Przykładano je do powierzch-
ni naczyń uzyskując w ten sposób pozytywowe 
odciski struktur tekstylnych zarejestrowanych na 
pojemnikach. Pobrane próbki ułatwiały analizę 
mikroskopową, ponieważ glinka po upływie doby 
traci swoje właściwości plastyczne i staje się od-
porna na urazy mechaniczne oraz długotrwałe na-
świetlanie punktowe.

 W dalszej kolejności wykonano szereg pomiarów 
przy użyciu mikroskopu stereoskopowego NIKON 
SMZ 800. Analizy prowadzono w Instytucie Pra-
historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod 
kierunkiem mgr. Andrzeja Sikorskiego. Stosowano 
powiększenie maksymalnie do 0,016 mm. Uzyskane 
wyniki opisano zgodnie ze schematem stosowanym 
w ramach projektu badawczego dotyczącego tzw. 
ornamentyki sznurowej na ceramice z międzyrzecza 
Wisły i Dniepru w V i IV tys. przed Chr. (por. Koś-
ko, Sikorski, Szmyt 2010: 20-33). Kategorie opisu, 
rozbudowane o stany, jakich wcześniej nie zareje-
strowano, obejmują: (A) rodzaj wyrobów włókien-
niczych, (B) rodzaje surowca i pomiary metryczne, 
(C) dane techniczne wyrobów, (D) sposoby nano-
szenia zdobień na powierzchnię naczynia oraz (E) 
czynności towarzyszące uzyskaniu odcisków.
A. Rodzaje wyrobów włókienniczych, które służyły 

do wykonania zdobień:
  sznur, wyrób siatkowy (sprang), mata, stempel 

sznurowy, tkanina, „broszowanie”, haft na pod-
kładzie tekstylnym, wyrób szydełkowy. 

B. Rodzaje surowca i pomiary metryczne:
1. Przędza – pojedyncza lub nitkowana (Micha-

łowska 1995: 38).
2. Przędziwo – łyko, paski kory, słoma, cienkie 

korzenie (Sikorski 2010: 29).
3. Sznur – 2-dzielny, 3-dzielny (i n-dzielny), skrę-

cany lub pleciony.
4. Pomiary – wykonano szereg pomiarów gru-

bości włókien elementarnych (w mm). Po-
dano ich uśrednione wyniki. Uzyskane war-
tości odnoszą się do negatywów tekstylnych 
odciśniętych na naczyniach, które na pewno 
zmniejszyły się podczas wypału, wykończenia 
powierzchni pojemnika oraz jego eksploracji.

5. Przędza roślinna – ostre krawędzie włókien 
w negatywie.

6. Przędza zwierzęca – miękkie krawędzie włó-
kien w negatywie.

C. Dane techniczne wyrobów:
1. Skręt przędzy, przędziwa lub sznurka – prawy (Z) 

lub lewy (S), z podaniem kąta skrętu włókien (°).
2. Grubość przędzy/nici/sznurka – wyniki pomia-

rów (mm), z podaniem grubości elementów 
składowych w przypadku przędzy nitkowanej 
lub sznurów wielodzielnych; zapisano także 
średnią pomiarów (mm).
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3. Gęstość – liczba oczek (węzłów) lub przeplotów 
na odcinku 1 cm.

D. Sposoby nanoszenia zdobień na powierzchnię 
naczynia:

1. Z tzw. wolnej ręki – swobodne manipulowa-
nie wyrobem skutkujące brakiem regularności 
i małą precyzją odcisków.

2. Szablon (matryca) – wyrób tekstylny był umo-
cowany (rozciągnięty) na płaszczyźnie, nato-
miast pojemnik był obracany. W efekcie na po-
wierzchni naczynia zaznacza się brak styków 
początku i końca odciskanego wyrobu tekstyl-
nego (tkaniny, plecionki, siatki itp.).

E. Czynności towarzyszące uzyskaniu odcisków:
1. Wyrównanie powierzchni naczynia (dokładne 

wygładzanie) przed naniesieniem zdobienia, 
dłońmi i/lub za pomocą wyrobu włókienniczego.

2. Częściowe zatarcie odcisków tekstylnych (po-
zostawienie tylko „czytelnego” fragmentu zdo-
biny w układzie poziomym lub innym) prze-
prowadzone po naniesieniu odcisku.

3. Angobowanie lub efekt samoangobowania (in-
tensywne przecieranie powierzchni do poja-
wienia się na ściance cienkiej warstewki „tłu-
stej” gliny).

1.2.	Katalog	źródeł

1. Amfora zdobiona ornamentem „sznurowym” 
z Chodzieży, stan. 3, gm. Chodzież,  woj. wiel-
kopolskie 

Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr 
inw. MAP 1974: 398.

Datowanie: KAK, 2920-2885 przed Chr. (Prinke, 
Wiślański 1977: 237).

Analiza makroskopowa: płaskodenna, szero-
kootworowa amfora z baniastym brzuścem 
(ryc. 1), średnio wysoka, z lekko rozchyloną 
szyjką i dwoma przyklejonymi uchami, typu 
IIA1 wg T. Wiślańskiego (Prinke 1975: 198); 
naczynie niesymetryczne, w dolnej części chro-
powate, wyświecane na szyjce (ścianka we-
wnętrzna tylko zagładzana), przypuszczalnie 
pojawił się efekt samoangoby; strefa ornamentu 
obejmuje górną część brzuśca, szerokość 3,1-3,6 
cm; ornament nieregularnie nanoszony, głęboki 
(1-1,5 mm), wykonany przed dolepieniem uch, 
złożony z odcisków łuczków usytuowanych po 

obu stronach podwójnej poziomej linii dookol-
nej; wypał utleniający, ścianka zewnętrzna ciem-
noszara i brązowawożółta (10YR 4/1 i 10YR 
6/6 – por. Munsell 1973); ścianka wewnętrzna 
o odcieniu bardzo ciemnoszarym (2.5Y 3/N3); 
twardość powierzchniowa ścianki ok. 2° w skali 
Mohsa – miękka; brak śladów użytkowania po-
jemnika.

Tekstylne badania mikroskopowe: obserwacjom pod-
dano strefę użycia tekstyliów, tj. (a) górną część 
brzuśca oraz (b) dno. 

a.  W wyniku obserwacji ustalono, że na gór-
nej części brzuśca ornament został odciśnię-
ty przy użyciu stempla organicznego z tzw. 
„wolnej ręki”. Odcisk widoczny obecnie na 
powierzchni naczynia to prawdopodobnie 
sznur skręcany ze słomy lub trawy, ułożony 
w formie dwóch łuków i przytwierdzony do 
względnie sztywnego podkładu. Dookolne 
linie zostały odciśnięte z „wolnej ręki” za 
pomocą sznura skręcanego (tabela 1). Za-
obserwowano także wyraźny punkt przy-
łożenia po stronie lewej (garncarz był pra-
woręczny?). Cały ornament jest dość równo 
naniesiony, a proporcje pomiędzy poszcze-
gólnymi nićmi zdobienia są zachowane.

b.  Odcisk z dna naczynia w układzie płócien-
nym (1/1) mógł powstać w efekcie zasto-
sowania „tkaniny produkcyjnej”. Niestety, 
nie udało się zaobserwować odcisku na ca-
łej powierzchni naczynia z powodu silne-
go wyświecenia pojemnika. Produkt został 
wykonany z przędzy nitkowanej skręcanej 
(tabela 2). Wyrób można zaklasyfikować 
w ramach IV kategorii jakościowej według 
Maika (Maik 1977: 80). Drugi odcisk zare-
jestrowany na dnie to przypuszczalnie mata 
wykonana z taśm (pasm) o szerokości 0,7- 
-0,8 cm w układzie taśmowo-krzyżowym, 
który podobny jest do przeplotu płóciennego 
(ang. checkwave) w układzie ukośnym lub 
horyzontalnym (Moszyński 1967: 332). Mata 
mogła zostać wykonana z przędziwa (pasków 
kory/liści trzciny), które nadały produktowi 
sztywność, co ułatwiało przesuwanie i/lub 
przenoszenie pojemnika. Odcisk zachował 
się tylko fragmentarycznie, na skutek czego 
niemożliwe było dokonanie pomiarów.
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Tabela 1.  Chodzież, stan. 3, woj. wielkopolskie. Wyniki mikroskopowej analizy ornamentu amfory
 

Rodzaj wyrobu Gęstość Grubość (mm) Skręt włókien Surowiec

stempel sznurowy 4 skręty/1 cm 1,08 (0,57-1,34) S, kąt ok. 70˚ roślinny (trawa?)

Tabela 2.  Chodzież, stan. 3, woj. wielkopolskie. Wyniki mikroskopowej analizy odcisku tekstylnego zacho-
wanego na dnie amfory 

Rodzaj wyrobu Gęstość Grubość (mm) Skręt włókien Surowiec

tkanina?
O 10 nitek/1 cm 1,07 (0,9-1,25) S/2, kąt 50˚

pochodzenia zwierzę-
cego?

W 8-10 nitek/1 cm 1,3 (1,0-1,72) Z/2-3, kąt 48˚

Ryc. 1.  Chodzież stan. 3. Amfora pokryta ornamentem „sznurowym”. Zbiory Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Fot. M. Kaczmarek



Tabela 3.  Chodzież, stan. 3, woj. wielkopolskie. Wyniki mikroskopowej analizy odcisku tekstylnego 
zachowanego na fragmentach naczynia

Rodzaj wyrobu Gęstość Grubość (mm) Skręt włókien Surowiec

tkanina?
O 12-14 nitek/1 cm 0,58 (0,49-0,9) S/2-3, kąt 54˚

włókno roślinne
W 10-11 nitek/1 cm 0,89 (0,74-0,98) Z/3, kąt 49˚

Tabela 4.  Chodzież, stan. 3, woj. wielkopolskie. Wyniki mikroskopowej ornamentu zachowanego 
na fragmentach naczynia

Rodzaj wyrobu Gęstość przędzy Grubość (mm) Skręt włókien Surowiec

broszowanie/ wyrób 
szydełkowy/ haft

nici tła w układzie 
1/1 7-8 nitek/1 cm 0,57 (0,49-0,67) S/2?, kąt 64˚ przędza nitkowana; 

włókna zwierzęce

nić ornamentu/
broszowania 4 skręty/1 cm

pion – 1,20 (0,95-
1,51)

poziom – 1,25 (1,03-
1,64)

S/2-3, kąt 50˚

Z/3-4, kąt 45˚

przędza nitkowana; 
włókna roślinne

Sznur czy tekstylia? Analiza tekstylna ornamentu odciskanego na ceramice funeralnej...

2. Fragmenty naczynia zdobionego ornamentem 
„sznurowym” z Chodzieży, stan. 3, gm. Cho-
dzież, woj. wielkopolskie 

Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr 
inw. MAP 1974: 398.

Datowanie: KAK, 2920-2885 przed Chr. (Prinke, 
Wiślański 1977: 237)

Analiza makroskopowa: 3 fragmenty brzuśca naczy-
nia określanego jako waza (ryc. 2), brak śladów 
wyświecania i angobowania; ornament regular-
nie nanoszony, głęboki (ok. 1 mm), szerokość 
3,1-3,6 cm; w górnej części zdobienie składa się 
ze stempelków odciśniętych w formie pasa po-
ziomych prostokątów, poniżej znajduje się odcisk 
trzech odcinków „sznura” w układzie wiszących 
trójkątów; wypał utleniający, ścianka zewnętrz-
na ciemnoszara i czerwonobrązowa (7.5YR 4/N4 
i 5YR 5/4); ścianka wewnętrzna brązowa i ciem-
noszarobrązowa (7.5YR 5/4 i 10YR 4/2); twardość 
powierzchniowa ścianki ok. 2° w skali Mohsa.

Tekstylne badania mikroskopowe: obserwacjom pod-
dano strefę użycia tekstyliów, którą była cała po-
wierzchnia zewnętrzna ułamka (ryc. 2) rejestrując 
ślady zastosowania „tkaniny produkcyjnej” (?). 

  „Tkanina produkcyjna” wykonana została 
w układzie płóciennym z przędzy nitkowanej (ta-
bela 3). Wyrób można zaklasyfikować w ramach 
III kategorii jakościowej (Maik 1977: 80). Bez-

pośrednio z ornamentyką wiązać należy kolejny 
odcisk (tabela 4). Skręty przędzy w zależności od 
kąta obserwacji układają się horyzontalnie lub 
diagonalnie. Jest to prawdopodobnie negatyw 
wyrobu w układzie prostym (1/1), z wprowa-
dzoną dodatkową nitką, która tworzy widoczny 
na powierzchni naczynia ornament (technika 
„broszowania”; Michałowska 1995: 60). Takie 
zdobienie mogło zostać uzyskane także w wy-
niku odciśnięcia na powierzchni wazy wyrobu 
szydełkowego lub też produktu tekstylnego z de-
koracją wykonaną w technice haftu wypukłego. 
Bezsprzecznie mamy tu do czynienia z odciskiem 
matrycy tekstylnej.

Ryc. 2.  Chodzież stan. 3. Fragment brzuśca naczynia pokrytego 
ornamentem „sznurowym”. Zbiory Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu. Fot. M. Kaczmarek
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Tabela 5.  Łęki Małe, stan. 3, woj. wielkopolskie. Wyniki mikroskopowej analizy ornamentu zachowanego 
na szyjce pucharu

Rodzaj wyrobu Gęstość Grubość (mm) Skręt włókien Surowiec

sznur skręcany 3- 3,5 zakrętki/1 cm 1,16 (0,90-1,84) S/3-5, kąt 51˚ roślinny (trawa/ drobne 
korzonki?)

Tabela 6.  Łęki Małe, stan. 3, woj. wielkopolskie. Wyniki mikroskopowej analizy ornamentu zachowanego 
na brzuścu pucharu

Rodzaj wyrobu Gęstość Grubość (mm) Skręt włókien Surowiec

plecionka 10-12 nitek/1 cm 0,47 (0,41-0,57) S/?, kąt 51˚ przędza skręcana 
nitkowana?

nici haftu? 3-4 skręty/1 cm 1,15 (0,85-1,49) S/3-5, kąt 48˚ przędza roślinna

Monika Kaczmarek

3. Puchar zdobiony ornamentem „sznuro-
wym” z Łęk Małych, stan. 3, gm. Kamieniec,  
woj. wielkopolskie1

Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr 
inw. MAP 1974: 374. 

Datowanie: KCSZ, faza 3-4, 2. połowa III tys. przed 
Chr. (Pospieszny 2009: 85-94).

Analiza makroskopowa: fragmenty pucharu z cy-
lindryczną szyjką i lekko na zewnątrz odchyloną 
krawędzią, o powierzchni gładkiej; bryła silnie 
wygładzona, brak śladów angobowania; strefa 
ornamentu obejmuje szyjkę oraz górną strefę 
brzuśca naczynia (ryc. 3); szerokość zdobiny na 
szyjce: 3,9 cm, na brzuścu: 3,1 cm; ornament nie-
regularnie nanoszony, płytki (0,5-1 mm); na szyjce 
umieszczone są trzy poziome odciski sznura, a na 
górnej części brzuśca znajduje się ornament wi-
szących trójkątów wypełnionych jego ukośnymi 
odciskami; wypał utleniający, ścianka zewnętrzna 
o odcieniu jasnoczerwonobrązowym, różowym 
i jasnoczerwonobrązowym (5YR 6/4, 7.5YR 7/4 
i 2.5YR 6/4); ścianka wewnętrzna jasnożółtobrązo-
wa i ciemnoszarobrązowa (10YR 6/4 i 10YR 4/2); 
twardość powierzchniowa ścianki ok. 2-3° w skali 
Mohsa; brak śladów użytkowania pojemnika.

Tekstylne badania mikroskopowe: obserwacjom 
poddano strefy użycia tekstyliów dla celów zdob-
niczych, tj. (a) szyjkę i (b) górną część brzuśca, 
a ponadto (c) dno naczynia. 

1  Obecnie stanowisko znajduje się na gruntach wsi Wilanowo, 
gm. Kamieniec. 

a.  Ornament zlokalizowany w partii szyjki na-
czynia mógł został odciśnięty z „wolnej reki” 
przy użyciu sznura skręcanego dwudzielne-
go (tabela 5), o czym świadczy nieregular-
ność odstępów pomiędzy poszczególnymi 
pasami oraz nałożenie się jego dwóch koń-
ców w partii środkowej szyjki. Z kolei ne-
gatywy zachowane w górnej części brzuśca 
są odciskami wyrobu tekstylnego, jakie wy-
konano przed naniesieniem ornamentu na 
powierzchnię naczynia. Była to prawdopo-
dobnie plecionka o splocie płóciennym (ta-
bela 6). Odciski są bardzo zatarte, co wiązać 
należy z manierą neolitycznych garncarzy, 
która polegała na intencjonalnym zagładza-
niu określonych fragmentów negatywów. 

b.  Ornament zlokalizowany w strefie brzuśca  
to najprawdopodobniej odcisk pseudosznu-
rowy (tabela 6). Trójkąty zostały wykonane 
jako haft na podkładzie tekstylnym, co suge-
rować może identyfikacja struktury kratko-
wej pomiędzy odciskiem zdobiny. W takim 
przypadku haft mógł zostać wykonany ręcz-
nie w technice wypukłej z przędzy skręcanej 
nitkowanej, natomiast podkład był wyro-
bem plecionkowym w splocie płóciennym.

   Obserwacja mikroskopowa ornamentu 
zdobiącego puchar z Łęk Małych przyniosła 
jeszcze jedną ewentualność realizacji zdobiny. 
Ornament na szyjce naczynia oraz jego brzu-
ścu mógł być wykonany za pomocą radełka. 
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Ryc. 3.  Łęki Małe stan. 3. Puchar pokryty ornamentem „sznurowym”. Zbiory Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Fot. M. Kaczmarek



Tabela 7.  Lutol Mokry, stan. 36, woj. lubuskie. Wyniki mikroskopowej analizy ornamentu amfory

Rodzaj wyrobu Gęstość Grubość (mm) Skręt włókien Surowiec

sprang/ nici tła ? 0,46 (0,34-0,57) ? roślinny?

nici broszowanie/ haft/ 
wyrób szydełkowy 6 skrętów/1 cm 0,73 (0,62-0,82) pion: Z/?, kąt 45˚

poziom: S/?, kąt 65˚ roślinny

Tabela 8.  Lutol Mokry, stan. 36, woj. lubuskie. Wyniki mikroskopowej analizy odcisku tekstylnego 
zachowanego pod jednym z uch amfory

Rodzaj wyrobu Gęstość Grubość (mm) Skręt włókien Surowiec

sprang 4 skręty/1 cm 0,76 (0,61-0,87) S, kąt 65˚ roślinny?

Monika Kaczmarek

Za tezą tą przemawiają uzyskane wartości 
metryczne, które są bardzo zbliżone zarówno 
w strefie brzuśca, jak i szyjki naczynia (tabela 
6). W takiej sytuacji tekstylia były użyte tylko 
podczas przygotowania bryły naczynia, nato-
miast ornament jest wynikiem zastosowania 
radełka rozumianego jak obrotowe narzędzie 
zębate (por. Wiedermann 2012: 397-414).

c.  Na dnie znajduje się bardzo słabo widoczny 
odcisk tekstylny w układzie prostym (1/1). 
Niestety, stan zachowania tego fragmentu 
naczynia nie pozwolił na przeprowadzenie 
precyzyjniejszych badań. Wyrób ten został 
wykonany z przędzy nitkowanej skręcanej, 
być może pochodzenia zwierzęcego.

4. Amfora zdobiona ornamentem „sznuro-
wym” z Lutolu Mokrego, stan. 36, gm. Trzciel, 
woj. lubuskie

Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk, Ośrodek Studiów Pradziejo-
wych i Średniowiecznych w Poznaniu.

Datowanie: KCSZ, faza 3-4, 2300-2000 przed Chr. 
(Czebreszuk, Szmyt 2012: 81-82).

Analiza makroskopowa: amfora czterouszna z za-
chowanymi trzema niefunkcjonalnymi uchami 
(biorąc pod uwagę symetrie bryły); forma syme-
tryczna, o powierzchni wygładzonej i angobowa-
nej; ornament umieszczony na szyjce naczynia, 
ma szerokość 3,5 cm (ryc. 4); odciśnięta zdobi-
na naniesiona regularnie, płytko (0,1-0,3 mm); 

ornament wieloelementowy: składa się z pięciu 
pasów dookolnych połączonych z niżej usytu-
owanymi trójkątami złożonymi z pięciu wątków 
„sznurowych”, układ uchwycono dwukrotnie 
na powierzchni naczynia; zdobienie wykonano 
przed dolepieniem uch; wypał utleniający, ścian-
ka zewnętrzna czerwonożółta, brązowawożół-
ta i żółta (odcień: 5YR 6/6 i 10YR 7/6); ścianka 
wewnętrzna jasnożółtobrązowa i jasnobrązowa 
(10YR 6/4 i 7.5YR 6/4); twardość powierzchnio-
wa ścianki po wypale ok. 2° w skali Mohsa; brak 
śladów użytkowania pojemnika.

Tekstylne badania mikroskopowe: obserwacjom pod-
dano strefy użycia tekstyliów, tj. (a) szyjkę naczy-
nia oraz (b) część brzuśca pod jednym z uch. 

a.  W strefie ornamentowanej na szyjce naczy-
nia (ryc. 4) rozpoznano dwa rodzaje odci-
sków tekstylnych. Pierwszy ślad związany 
jest bezpośrednio z wykonaniem zdobiny. 
Jest to odcisk wyrobu wykonanego w techni-
ce sprangu (tabela 7). Produkt ten mógł być 
swego rodzaju podkładem, na który nanie-
siono nici dekoracji naczynia. Zdobina zo-
stała przypuszczalnie wykonana w technice 
haftu wypukłego, prawdopodobnie z przędzy 
roślinnej (tabela 7). Zdobina mogła być uzy-
skana, tak jak w przypadku fragmentu wazy 
z Chodzieży, za pomocą wyrobu w technice 
„broszowania” lub produktu szydełkowego. 
Zaobserwowano regularne odległości po-
między odciśniętymi „sznurami”. Średnia 
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Ryc. 4.  Lutol Mokry stan. 36. Amfora pokryta ornamentem „sznurowym”. Zbiory Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 
Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu. Fot. M. Kaczmarek



Tabela 9.  Lutol Mokry, stan. 36, woj. lubuskie. Wyniki mikroskopowej analizy ornamentu kubka

Rodzaj wyrobu Gęstość Grubość (mm) Skręt włókien Surowiec

sprang/nici tła 7-8 skrętów/1 cm 0,52 (0,39-0,62) Z/?, kąt 56˚ przędza nitkowana 
roślinna?

nici broszowanie/haft/ 
wyrób szydełkowy 6 skrętów/1 cm 0,98 (0,79-1,16) pion: S?, kąt 70˚

poziom: Z/?, kąt 52˚
przędza nitkowana 

roślinna

Tabela 10. Lutol Mokry, stan. 36, woj. lubuskie. Wyniki mikroskopowej analizy odcisku tekstylnego 
 zachowanego na dnie kubka

Rodzaj wyrobu Gęstość Grubość (mm) Skręt włókien Surowiec

tkanina?
O 9 nitek/1 cm 1,16 (1,02-1,39) S/1-2?, kąt 60˚

przędza nitkowana 
roślinna

W 7 nitek/1 cm 1,46 (1,20-1,72) Z/2?, kąt 64˚

Monika Kaczmarek

odległość w układzie wiszących trójkątów 
wynosi 1,06 mm (0,79-1,36 mm), natomiast 
w układzie linii 1,19 mm (0,95-1,39 mm).

b.  Kolejnym odciskiem tekstylnym na amfo-
rze z Lutolu Mokrego jest zarejestrowany 
bezpośrednio pod uchem odcisk siatkowy 
(tabela 8). Wyrób ten mógł być związany 
z etapem przygotowywania powierzchni 
naczynia przed naniesieniem dekoracji lub 
jest efektem odciśnięcia tekstylnego pod-
kładu, na który naniesiono nici zdobienia. 
Nie można jednak określić tego precyzyjnie, 
gdyż ślady są zatarte w wyniku angobowania 
powierzchni oraz uszkodzeń naczynka.

5. Kubek zdobiony ornamentem „sznu-
rowym” z Lutolu Mokrego, stan. 36, 
 gm. Trzciel, woj. lubuskie 

Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk, Ośrodek Studiów Pradziejo-
wych i Średniowiecznych w Poznaniu.

Datowanie: KCSZ, faza 3-4, 2300-2000 przed Chr. 
(Czebreszuk, Szmyt 2012: 81-82).

Analiza makroskopowa: naczynie w formie kubka 
zaopatrzonego w jedno ucho, symetryczne, an-
gobowane (ryc. 5); strefa zdobień obejmuje gór-
ną część brzuśca o szerokości 2,4 cm; ornament 
regularnie nanoszony, głęboki (0,1-0,3 mm), 
wykonany przed dolepieniem ucha; dekorację 
stanowią trójkąty złożone z pięciu wątków „sznu-
rowych”, które zakończone są w poziomie dwoma 

dookolnymi pasami z obu stron; wypał utleniają-
cy, ścianka zewnętrzna jasnożółtobrązowa i różo-
wa (odpowiednio o odcieniu: 10YR 6/4 i 7.5YR 
7/4); ścianka wewnętrzna żółta (10YR 7/6); twar-
dość powierzchniowa ścianki 2-3° w skali Mohsa; 
brak śladów użytkowania pojemnika.

Tekstylne badania mikroskopowe: obserwacjom pod-
dano strefy użycia tekstyliów, tj. (a) ornamento-
waną górną część brzuśca oraz (b) dno naczynia.

a.  Prawdopodobnie ornament mógł pokry-
wać całą powierzchnię pojemnika, jednak 
wszelkie ślady zostały intencjonalne zatarte 
przez garncarza, także w efekcie angobowa-
nia ścianek. Podczas mikroskopowej obser-
wacji strefy ornamentowanej rozpoznano 
odcisk sprangowy usytuowany pomiędzy 
nićmi zdobiny (tabela 9). Odcisk tekstylny 
w strefie ornamentu naczynia, podobnie 
jak w przypadku amfory z Lutolu Mokrego, 
związany był prawdopodobnie bezpośred-
nio z realizacją zdobiny. Także tutaj układ 
ornamentu w zależności od kąta obserwacji 
biegnie horyzontalnie lub diagonalnie, co 
wyklucza użycie sznura odciskanego z wol-
nej ręki podczas tworzenia dekoracji. Ob-
serwacjom mikroskopowym poddano także 
odległości pomiędzy odciśniętymi „sznura-
mi” w zdobinie. Średnia odległość w ukła-
dzie wiszących trójkątów wynosi 1,24 mm 
(0,79-1,36 mm), natomiast w układzie linii 
1,86 mm (1,07-2,71 mm).
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b.  Na dnie prawdopodobnie zachował się ne-
gatyw grubej tkaniny w splocie płóciennym 
(tabela 10), który mógł powstać w wyniku 
zastosowania „tkaniny produkcyjnej” lub 
też jest efektem używania podkładki tekstyl-
nej na etapie lepienia bryły. Wyrób można 
zaklasyfikować do IV kategorii jakościowej 
(Maik 1977: 80).

3. Interpretacja źródeł a wyniki badań ekspery-
mentalnych 

 Podczas badań makro- i mikroskopowych roz-
poznano osiem rodzajów wyrobów tekstylnych 
użytych podczas wytwarzania badanego zbioru ce-
ramicznego, które opisano powyżej. Eksperyment 
ograniczył się do czterech produktów tekstylnych, 
które w miarę precyzyjnie zdefiniowano w trakcie 

obserwacji: stempla sznurowego, haftu wypukłego, 
tkaniny wykonanej w technice „broszowania” oraz 
wyrobu szydełkowego. Wybór taki nie jest przy-
padkowy. Wyroby te charakteryzują się znaczną 
złożonością techniczną struktur, a przy tym nigdy 
wcześniej nie podjęto próby eksplikacji negatywów 
określonych w literaturze jako sznurowe na pod-
stawie wykonanych podczas badań eksperymen-
talnych wyrobów włókienniczych. Do produktów 
tekstylnych zaliczono także stempel, ponieważ jego 
zasadniczym elementem jest sznur. Podkład orga-
niczny jest tylko narzędziem, który wykorzystano 
w celu równomiernego naniesienia sznura.
 Wyroby wykorzystane w trakcie eksperymentu 
zostały wykonane ze współcześnie dostępnych ma-
teriałów oraz narzędzi. Zastosowano techniki wyro-
bu stosowane obecnie, lecz używane w wytwórczości 

Ryc. 5.  Lutol Mokry stan. 36. Kubek pokryty ornamentem „sznurowym”. Zbiory Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 
Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu. Fot. M. Kaczmarek
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tekstylnej od bardzo dawna. Podczas eksperymentu 
starano się odtworzyć rejestrowane na naczyniach 
ornamenty, stosując rozpoznane wcześniej metody 
ręczne. Następnie wykonywano odcisk produktu na 
glince modelarskiej i porównywano z rzeczywistą 
powierzchnią pojemników ceramicznych. Należy 
podkreślić, że odciski produktów uzyskanych pod-
czas doświadczenia nie zostały wypalone, przez co 
powierzchnia ornamentu nie zmniejszyła się.
 Sznur. Odcisk sznura zarejestrowano dwukrotnie 
na powierzchni analizowanych naczyń: na szyjce pu-
charu z Łęk Małych (ryc. 3) oraz w ornamentowanej 
partii amfory z Chodzieży (ryc. 1). Najprawdopodob-
niej był on odciskany z „wolnej ręki”, co uwidacznia się  
w nierównej głębokości negatywach oraz niepro-
porcjonalnych odległościach między sznurami. Na 
powierzchni pucharu można zaobserwować nakła-
danie się dwóch końców odciskanego sznurka. Brak 
śladów zagładzania negatywów.
 Odcisk	 siatkowy	 (sprang). Technika siatkowa 
jest jedną z najstarszych technik tekstylnych. Do 
tworzenia wyrobów typu sprang nie są wymagane 
prawie żadne skomplikowane narzędzia, a produkty 
wykonane tą techniką są elastyczne, na skutek cze-
go po ich przyłożeniu ścianki naczynia nie ulegają 
odkształceniom (Michałowski, Sikorski 2005: 180-
-182). Negatywy sprangowe rozpoznano na trzech 
badanych naczyniach: pucharze z Łęk Małych (ryc. 
3) oraz amforze i kubku z Lutolu Mokrego (ryc. 4 
i 5) We wszystkich przypadkach wyrób siatkowy zo-
stał zdefiniowany jako podkład, na którym wykona-
no dekoracje. Prawdopodobne wydaje się także, że 
cała powierzchnia amfory z Lutolu Mokrego mogła 
być przetarta wyrobem siatkowym, aby wyrównać 
strukturę naczynia. Pod wpływem silnego angobo-
wania ślady te zostały jednak zatarte. 
 Tkanina	w	splocie	płóciennym. Splot płócienny 
to najprostszy splot tkacki, którego pokrycia osno-
wowe i wątkowe występują w układzie szachownico-
wym w stosunku 1:1 (Michałowska 1995: 104). Śla-
dy wskazujące na użycie tkaniny w splocie prostym 
zaobserwowano na czterech z pięciu analizowanych 
naczyń, tj. zabytkach z Chodzieży, pucharze z Łęk 
Małych oraz kubku z Lutolu Mokrego (ryc. 1-3 i 4). 
Trzykrotnie podobne odciski zidentyfikowano na 
dnach naczyń, co mogło być związane z użyciem 
podkładki tekstylnej w trakcie lepienia pojemnika. 
Dwukrotnie natomiast zarejestrowano je na ca-

łej zachowanej zewnętrznej powierzchni naczyń. 
Wówczas tkanina mogła być także podkładem, na 
którym wyhaftowano wzór. W przypadku wszyst-
kich naczyń zachowane negatywy mogą być efektem 
zastosowania tzw. tkaniny produkcyjnej w celu wy-
równania ścianek naczynia przed naniesieniem zdo-
biny. Przetarcie całego naczynia wyrobem tekstyl-
nym mogło także służyć jako środek zapobiegawczy 
przed zbyt szybkim i nierównym wysychaniem lub 
zdeformowaniem naczynia podczas wypału (Silska 
2012: 103). Być może garncarz chciał również w ten 
sposób zagładzić odciski linii papilarnych, które po-
zostawił podczas formowania pojemnika.
	 Mata. Matę można zaklasyfikować jako produkt 
wytwórczości plecionkarskiej. Podczas wykonywa-
nia tego wyrobu używa się surowców takich jak: 
rogożyna, pasma kory czy korzenie roślin, których 
wewnętrzna struktura usztywnia całość układu w 
trakcie obróbki. Nie wymaga to stosowania żadne-
go rodzaju ram, które naciągają surowiec w trakcie 
pracy (Chmielewski 2009: 159). Odcisk maty zareje-
strowano tylko na dnie amfory z Chodzieży (ryc. 1). 
Prawdopodobnie została ona wykorzystana podczas 
formowania naczynia jako podkładka ułatwiająca 
obracanie bryły oraz jej przenoszenie w celu swo-
bodnego przesychania przed wypałem. Także w tym 
przypadku widoczna jest próba zatarcia nieintencjo-
nalnego odcisku.
 Stempel	sznurowy. Prawdopodobne ślady użycia 
stempla sznurowego rozpoznano na amforze z Cho-
dzieży. W celu weryfikacji procesu tworzenia zdobi-
ny wykonano organiczny stempel sznurowy (ryc. 6). 
Do drewnianego podkładu przyklejono sznur skrę-
cony z nici lnianej w układzie dwóch łuków i za 
pomocą narzędzia odciśnięto dwa rzędy łuczków 
w glince rzeźbiarskiej. Kolejno wykonano odcisk 
sznura dwudzielnego z „wolnej ręki”. W wyniku 
eksperymentu uzyskano ornament bardzo zbliżony 
do zdobienia rejestrowanego na analizowanym na-
czyniu. Także w tym przypadku punkt przyłożenia 
znajduje się po stronie lewej. Wykonanie odcisku 
przy użyciu stempla jest szybkie i łatwe. Dużo wię-
cej problemu stwarza natomiast odciśnięcie dwóch 
dookolnych linii sznurem z „wolnej ręki”. Proces ten 
jest trudny nawet na płaskiej powierzchni.
 Tkanina	 w	 technice	 „broszowania”. Tkanina 
broszowana wykonana jest w splocie wielowątko-
wym. Najpowszechniej spotykane są sploty o jednej 
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osnowie i dwóch wątkach. Nić przebiega częściowo 
ponad powierzchnią tkaniny i sprawia wrażenie 
haftu (Michałowska 1995: 60). Potencjalną tkaninę 
wykonaną w technice „broszowania” rozpoznano 
na zabytkach z Lutolu Mokrego oraz na fragmencie 
brzuśca wazy z Chodzieży. W przypadku analizowa-
nych naczyń nić broszowania powinna być wykona-
na z przędzy roślinnej (negatywy odbicia powinny 
być wyraźne), natomiast nici tła w splocie prostym 
z przędzy zwierzęcej (delikatniejsze oraz zagładzone 
po odciśnięciu matrycy). Przed przystąpieniem do 
wykonania tkaniny broszowanej przygotowano trzy 
schematy prawdopodobnego splotu tkanin, które 
mogły posłużyć jako szablon odciśnięty na ściankach 
naczyń ceramicznych (ryc. 7; por. Kamionka 1951: 
77). W kolejnym etapie wykonano tkaninę broszo-
waną, stosując schemat przeplotu nici opracowany 
dla ornamentu obserwowanego na kubku z Lutolu 
Mokrego (ryc. 8). Podczas eksperymentu jako nitkę 
broszowania wykorzystano sznurek jutowy o gru-
bości ok. 2 mm, natomiast pozostała część tkaniny 
wykonana została z przędzy sztucznej, która swoją 
strukturą przypomina włókno zwierzęce. Tkano 
ręcznie na krośnie amatorskim, gdzie nitki osnowy 
były napięte na drewnianej ramie, co nie wymagało 
stosowania ciężarków tkackich (Czyżkowska 1988: 
47-50). Proces tkania jest dość żmudny, szczególnie 
jeśli nie ma się wprawy w pracy przy krośnie. Utrud-
nieniem jest też nieregularny układ przeplotów mię-
dzy nićmi osnowy i wątku broszowania. Wymaga to 
ciągłej kontroli oraz precyzji podczas przetykania 
wątku między osnową. Niewątpliwym atutem jest 
natomiast zwarta struktura wyrobu oraz możliwość 

sprucia części tkaniny w przypadku pomyłki. Po za-
kończeniu pracy przy krośnie wyrób odciśnięto na 
wcześniej przygotowanym kawałku glinki modelar-
skiej (ryc. 8). Pomimo zastosowania grubego sznur-
ka roślinnego uzyskany odcisk nie jest zbyt czytelny. 
Co prawda, nieco bardziej wyraźne są negatywy nici 
broszowania, lecz przędza stanowiąca „tło” wyrobu 
jest również czytelna. Efekt nie przypomina jednak 
ornamentu widocznego na naczyniu z Lutolu Mo-
krego, gdyż nitki broszowania układają się w jednej 
linii, nie tworząc struktury zdobnych trójkątów.
 Haft	na	podkładzie	tekstylnym. Technika haftu 
wypukłego to rodzaj zdobienia tkaniny w formie 
reliefu, który może być wykonany na miękkim lub 
twardym podkładzie tekstylnym (Michałowska 
1995: 228). W ten sposób mógł zostać naniesiony 
ornament obserwowany na fragmencie wazy z Cho-
dzieży, na pucharze z Łęk Małych oraz na kubku 
i amforze z Lutolu Mokrego. W wszystkich tych 
przypadkach wzór prawdopodobnie został wyhafto-
wany na podkładzie tekstylnym (sprang lub tkani-
na) ściegiem sznureczkowym przy użyciu nitki skrę-
conej z przędzy roślinnej. Nitka tworząca ornament 
jest bardzo dobrze widoczna i znacznie grubsza od 
nici podkładu tekstylnego. Aby sprawdzić, czy zdo-
bina mogła być wykonana poprzez odciśnięcie frag-
mentu tkaniny z wyhaftowanym wzorem, przygoto-
wano pasek kanwy hafciarskiej, na której za pomocą 
dość grubej nici lnianej podjęto próbę wyhaftowania 
wzoru zarejestrowanego na naczyniu kubkowatym 
z Lutolu Mokrego oraz fragmencie wazy z Chodzie-
ży (ryc. 9). Zastosowano technikę za igłą, wyszywa-
jąc pod skosem kolejne, przylegające do siebie ściegi 

Ryc. 6.  Stempel sznurowy oraz odcisk wykonany przy jego użyciu. Rekonstrukcja narzędzia, którym prawdopodobnie wykonano zdobinę 
na amforze z Chodzieży stan.3. Wyk. M. Kaczmarek
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przypominające skręcony sznurek (Michałowska 
1995: 237). Podczas haftowania układem nitki moż-
na dowolnie manewrować, gdyż wystarczy ułożyć 
pod innym kątem podkład, aby nitka w uzyskanym 
wzorze układała się diagonalnie lub horyzontal-
nie. Cały proces jest dość długi i czasochłonny, ale 
wprawny wykonawca jest w stanie wykonać bardzo 
równy i proporcjonalny szablon. W przypadku po-
myłki istnieje możliwość wyciągnięcia nitki i popra-
wienia zdobiny. W wyniku eksperymentu uzyskano 
trzy matryce: dwie próbujące naśladować ornament 
widoczny na kubku oraz jeden naśladujący zdobinę 
z brzuśca wazy. Po odciśnięciu ich w glince rzeź-

biarskiej zaobserwowano, że haft bardziej udany 
pod względem technicznym jest mniej podobny do 
negatywów obserwowanych na zabytkach. Słabiej 
przylegające do siebie ściegi bardziej przypominają 
w negatywie sznurek (ryc. 9).
 Wyrób	 „szydełkowy”. Ornament widoczny 
współcześnie na fragmencie wazy z Chodzieży oraz 
na naczyniach z Lutolu Mokrego mógł powstać tak-
że poprzez odciśnięcie na ściankach naczyń wyro-
bu „szydełkowego”. Produkt taki składa się z oczek 
i słupków, w zależności od zastosowanego splotu 
może być bardziej gęsty lub ażurowy. W przypadku 
omawianych naczyń najbardziej prawdopodobne 

Monika Kaczmarek

Ryc. 7.  Schematy splotu tkanin o jednej osnowie i dwóch wątkach. Próba rekonstrukcji ornamentu z analizowanych naczyń: 1 - Lutol Mokry 
stan. 36, kubek; 2 - Lutol Mokry stan. 36, amfora; 3 - Chodzież stan. 3, fragment brzuśca naczynia; 4 - raport tkaniny broszowanej. 
Wyk. M. Kaczmarek
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Ryc. 8.  Tkanina w splocie wielokrotnym. Szablon tekstylny oraz odciski w glince modelarskiej. Próba rekonstrukcji 
ornamentu z Lutolu Mokrego stan. 36. Wyk. M. Kaczmarek
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wydaje się, że zastosowano splot ażurowy (Micha-
łowska 1995: 223). W celu weryfikacji tezy o zasto-
sowaniu wyrobu „szydełkowego” wykonano robót-
kę według splotu zwanego „koroneczka falowana”, 
który najbardziej przypomina ornament zdobiący 
amforę z Lutolu Mokrego (Kotecka 1988: 50). Przy 
użyciu dość cienkiej i dobrze skręconej nitki baweł-
nianej za pomocą drobnego metalowego szydełka 
wyheklowano pas koronki o szerokości ok. 5 cm, a 
następnie wykonano odciski rozciągniętego wyrobu 
w glince rzeźbiarskiej (ryc. 10). Uzyskano odcisk 
bardzo wyraźny, z negatywami prawie tej samej głę-
bokości. Odcisk przypomina sznurek, ale odległości 

między poszczególnymi nitkami są mniej propor-
cjonalne niż wzór zarejestrowany na naczyniu. Dużą 
zaletą takiego produktu jest jego sprężystość, co uła-
twia wykonanie równego odcisku na powierzchni 
całego pojemnika.
 Powyższa interpretacja negatywów tekstylnych 
zarejestrowanych na analizowanym zespole za-
bytków nie jest jedyną właściwą. Jest to raczej opis 
prawdopodobnych wyrobów tekstylnych, które mo-
gły być wykorzystane w trakcie produkcji naczynia 
i nanoszenia nań dekoracji. Dlatego też w przy-
padku poszczególnych negatywów eksplikacja ma 
charakter bardziej kumulatywny niż selektywny. 

Ryc. 9.  Haft wypukły na podkładzie tekstylnym oraz jego odcisk w glince modelarskiej. Próba rekonstrukcji ornamentu z fragmentu naczynia 
z Chodzieży stan. 3 oraz kubka z Lutolu Mokrego stan. 36. Wyk. M. Kaczmarek
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Zachowane na naczyniach odciski zostały opisane 
jako ślady możliwe do wykonania przy użyciu kilku 
odmiennych wyrobów.

4. Podsumowanie
 W wyniku studiów makro- i mikroskopo-
wych oraz w rezultacie przeprowadzonych ba-
dań eksperymentalnych rozpoznano zróżnico-
wany zbiór wyrobów tekstylnych stosowanych 
przy produkcji i ornamentacji analizowanych 
naczyń. Wykluczono użycie sznura odciskanego  
z tzw. wolnej ręki w przypadku bardziej złożonych 
ornamentów rejestrowanych na naczyniach. Znacz-
na większość wyrobów to matryce, które były odci-
skane na całej powierzchni naczynia w ramach jed-
norazowej czynności. 
 Negatywy najbardziej podobne od oryginalnych 
zabytków uzyskano odciskając produkt tekstylny 
z uprzednio wyhaftowanym wzorem w ściegu sznu-
reczkowym oraz ażurowy wyrób szydełkowy. Być 
może w przeszłości używano także innych wyrobów 
dziewiarskich, jednak w przypadku badanego zbioru 
nie udało się ich rozpoznać. Do nieudanych prób in-
terpretacji należy zaliczyć sugestie o zastosowaniu tka-
niny „broszowanej”. Natomiast ciekawy i bardzo wia-
rygodny odcisk uzyskano stosując stempel sznurowy.
 Rozpoznano również produkty tekstylne, które 
stosowano na etapie lepienia naczynia ceramiczne-
go (mata, „tkanina produkcyjna”), a także wyroby, 
które mogły służyć jako podkład, na jakim wyhafto-
wano zdobinę (tkanina, sprang). Nie udało się jed-
noznacznie stwierdzić, czy badane odciski są rzeczy-
wiście negatywami tkaniny czy też plecionki, gdyż 
nie zachowały się odciski krańcowe wyrobów, które 
jednoznacznie definiują ich rodzaj. W przypadku 

zastosowania tkaniny najbardziej prawdopodobne 
wydaje się, że używano produktów wcześniej wy-
eksploatowanych, co wiąże się z długim procesem 
wytwórczym i wysoką wartością, jaką miały tkaniny 
jeszcze do końca XIX w. (Gołębiewska-Suchorska 
2011: 41, 97; Podkańska 2012: 207).
 W analizowanej serii przeważają przędziwa nici 
skręconych w lewą stronę (S). Większość rozpozna-
nych tekstyliów wykonana była z przędzy roślinnej, 
co uwidacznia się w bardzo wyraźnych krawędziach 
negatywów. 
 Obecność takiej gałęzi gospodarki wytwórczej, 
jak produkcja tekstylna, świadczy o społeczności 
dobrze zorganizowanej pod względem technicz-
nym. Tworzenie wyrobów tekstylnych wymaga re-
latywnie dużego nakładu pracy w przygotowanie 
przędzy, używania dodatkowych narzędzi oraz na-
bycia biegłości w stosowanych technikach produk-
cji. Jednak zasadniczym atutem finalnego wytworu 
jest możliwość jego wielokrotnego użycia, szybkości 
wykonania dekoracji, zachowania proporcji pomię-
dzy poszczególnymi nićmi zdobienia, naprawienia 
oraz zmiany pierwotnego kontekstu stosowania, co 
w konsekwencji niweluje wysiłek oraz czas ponie-
siony przez wytwórcę (por. Michałowski, Sikorski 
2005: 180-181).
 Stosowanie produktów tekstylnych podczas wy-
twarzania naczyń ceramicznych może także świad-
czyć o istotnym znaczeniu tekstyliów w sferze kul-
turowo-symbolicznej społeczności pradziejowych. 
Już w latach osiemdziesiątych XIX w. L. K. Popov 
sformułował koncepcję o magicznej funkcji orna-
mentu na ceramice pradziejowej. Według tego au-
tora dekoracje były materialnym odzwierciedleniem 
świata zewnętrznego w formie symboli (Tsetlin 2006: 

Ryc. 10. Ażurowa robótka szydełkowa oraz jej odcisk. Próba rekonstrukcji ornamentu z amfory z Lutolu Mokrego stan. 36. 
Wyk. K. Dobaczewska, M. Kaczmarek
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1). Zdobienia na naczyniach mogły określać przyna-
leżność do danej społeczności, status jej członka lub 
prestiż. W starożytnych społecznościach przędza, nić 
i sznurek wyrażały mistyczno-rytualną tradycję, moc 
wiązania zbiorowości oraz odzwierciedlania krucho-
ści ludzkiego istnienia (Kowalski 2010: 72-74). 
 Przedstawione w niniejszym artykule wyniki 
analiz makro- i mikroskopowych, wzbogacone ba-
daniami eksperymentalnymi, w sposób zasadniczy 
wzbogacają wiedzę na temat wytwórczości tekstyl-
nej niżowych społeczności doby neolitu. Podkreślić 
należy, że marginalne rejestrowanie użytkowania 
wyrobów włókienniczych jest najpewniej związane 
z brakiem specjalistycznych analiz makro- i mikro-
skopowych zabytków, których pełne włączenie do 
procedur badawczych jest pilnym postulatem.
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Cord or textiles? A textile analysis of 
ornament impressed on funeral pottery 

of the Lowland communities 
in the 3rd millennium BC

Summary

 The paper outlines the results of textile analyses of cord or-
nament recorded on funeral pottery dating to the 3rd millen-
nium BC. The material for the examination was obtained from 
archaeological sites located in the Polish Lowland (Chodzież, 
Łęki Małe, Lutol Mokry) and attributed to the communities of the 
Globular Amphorae culture and Corded Ware culture. The ana-
lysed assemblage of vessels underwent macro- and microscopic 
analyses. The next stage of investigations involved experimental 

research aimed to verify the hypothesis about the use of the previ-
ously identified textiles in the production of vessels. The research 
has revealed a diversified set of artefacts employed in the manu-
facturing and ornamenting of the pottery in question. The vast 
majority of decorations were executed with textile matrices. Cord 
impressions made with “free hand” have been recorded only in 
case of simple ornaments consisting of single cord impressions.
 The research largely expands the current knowledge concern-
ing textile manufacturing in the Neolithic period, which due to 
the lack of direct evidence can be interpreted only on the basis 
of indirect sources, including textile impressions, loom weights, 
spools and spindle whorls. The analyses performed by the au-
thor contribute to the studies on textile production in the Stone 
Age, the subject which is gaining increasing interest among 
Polish archaeologists.
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Rediscovered… The archaeological excavation of barrow 18 at a cemetery 
of Smoszew, Krotoszyn commune

Historia badań
 Pierwsze profesjonalne wykopaliska na cmen-
tarzyskach kurhanowych w lesie Krotoszyn prze-
prowadzono w latach dwudziestych XX w. pod kie-
rownictwem J. Kostrzewskiego i Z. Zakrzewskiego 
(Kostrzewski 1924). Przebadano wówczas pięć kur-
hanów z lasu miejskiego oraz Smoszewa (ryc. 1). 
W latach sześćdziesiątych XX w. Z. Pieczyński, ów-
czesny wojewódzki konserwator zabytków arche-
ologicznych, pracownik Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu (dalej MAP), rozpoczął prace wykopali-
skowe na kurhanie 18 wchodzącym w skład cmenta-
rzyska w Smoszewie. Numeracja została przejęta po 
badaniach J. Kostrzewskiego. Wykopaliska trwały 
od 23 września do 24 października 1965 r. Materiały 
z prac terenowych nigdy dotąd nie zostały opubli-
kowane. Znane są jedynie zdawkowe informacje za-
warte w ogólnych sprawozdaniach MAP (Kowiań-
ska-Piaszykowa 1966a: 290; Durczewski, Pieczyński 
1974: 20) oraz w opracowaniu innego stanowiska au-
torstwa jednego z badaczy biorących czynny udział 
w wykopaliskach (Kosiński 1975: 79). Warto nad-
mienić, że D. Kosiński w przypisie do wspomniane-
go artykułu twierdzi, że to on prowadził wykopali-
ska na polecenie konserwatora. Z. Pieczyński w tym 
czasie zaangażowany był w badania archeologiczne 
na stanowisku 5 w Bruszczewie (Pieczyński 1970; 
Kowiańska-Piaszykowa 1966a; Czebreszuk 2004; 
Silska 2012), przez co – być może – nie uczestniczył 
intensywnie w wykopaliskach w Smoszewie. Zabyt-
ki pozyskane w trakcie eksploracji kurhanu 18 znaj-
dują się obecnie w MAP. 

Charakterystyka źródeł
 Dokumentacją, jaka zachowała się w Archiwum 
Naukowym MAP, są: plan warstwicowy kurhanu 
w skali 1:10 (ryc. 2), plan zbiorczy obiektów arche-
ologicznych wraz z wszystkimi niwelacjami w ska-
li 1:10 (ryc. 3) oraz dwa profile świadków w skali 
1:10. Nie odnaleziono żadnych dzienników badań, 
inwentarzy ani innych notatek z prac wykopalisko-
wych. Jednakże trzeba oddać badaczom, że plany 
wykonane zostały z należytą szczegółowością oraz 
precyzją. Profile wykonano w konwencji barwnej, 
bez opisów konsystencyjnych warstw, co wobec 
braku dziennika polowego utrudnia możliwości in-
terpretacyjne. Podobne praktyki stosowano zresztą 

Na nowo odkryty... Badania wykopaliskowe kurhanu 18 
z cmentarzyska w Smoszewie, gm. Krotoszyn

Mateusz Stróżyk

Ryc. 1.  Mapa cmentarzyska w Smoszewie uzyskana w wyniku 
lotniczego skaningu laserowego. Kołem zaznaczono 
lokalizację kurhanu 18. Oprac. M. Stróżyk
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w początkowych sezonach badań na stanowisku 
5 w Bruszczewie (Silska 2012: 41). Na zbiorczym 
planie oprócz kamieni i zabytków ruchomych wry-
sowano szrafunkiem obiekty opisując je literami 
C i P. Niektóre z nich mają podane niwelacje. Po-
nownie biorąc pod uwagę metody dokumentacji na 
stanowisku w Bruszczewie, należy przypuszczać, że 
najprawdopodobniej oznaczenia te odnosiły się do 
barwy bądź konsystencji tych obiektów. W takim 
przypadku C mogło określać ciemną barwę warstw, 
natomiast P popielatą bądź popiół. Nie mamy do-
datkowych rysunków w postaci profili wyżej wspo-
mnianych nawarstwień, a co za tym idzie, informa-
cji na temat wertykalnego kształtu obiektów.
 W roku 2015 podjęto reanalizę wyników badań. 
Opracowanie dokumentacji archiwalnej wykonano 
przy wykorzystaniu metod GIS. Wszystkie plany 
podlegały ręcznej digitalizacji, a uzyskanym wek-
torowym obiektom nadano dodatkowe atrybuty: 
niwelację, wielkość powierzchni oraz kolor. Zesta-
wienie wszystkich danych w wirtualnej przestrzeni 
ułatwiło odtworzenie logiki prac wykopaliskowych 
oraz dalszą analizę budowy kurhanu.

Metodyka badań
 Kurhan 18 eksplorowano metodą ćwiartko-
wą. Pomiędzy ćwiartkami pozostawiono krzyżowy 
świadek o szerokości 1 m. Pomiary wysokości ka-
mieni w ćwiartkach wykonane zostały względem 
powierzchni nasypu. Najprawdopodobniej podczas 
eksploracji kolejnych warstw mechanicznych (miąż-
szości tych warstw, niestety, nie podano), w relacji 
do nich, namierzano kamienie. Te z nich, które znaj-
dowały się w świadku, opisane są niwelacją obliczo-
ną względem arbitralnego układu współrzędnych 
w odniesieniu do wybranych punktów wysokościo-
wych. Podobnie wykonano plan warstwicowy.

Opis kurhanu 18
 Nasyp ziemny miał kształt stożkowaty o pod-
stawie okrągłej. Średnica kurhanu wynosiła ok. 
14 m, a wysokość ok. 1,3 m. Na podstawie planu 
warstwicowego odtworzono kształt kopca zasta-
nego przez archeologów w 1965 r. Na szczycie, na 
południe od centrum, widoczna jest płytka jama 
o głębokości ok. 0,1 m. Na obwodzie, na odcin-
ku 3/4 okręgu, również występuje wkop o głębo-
kości do 0,2 m. Nie jest znana chronologia tych 

zniszczeń. W tabeli dotyczącej obiektów arche-
ologicznych z 1924 r. stan zachowania kurhanu 
18 określono jako dobry (Kostrzewski 1924: 3), 
jest zatem możliwe, że zniszczenia powstały po 
1924 r. Z drugiej strony są one na tyle płytkie, że 
mogły zostać niezauważone przez badaczy pod-
czas inwentaryzacji. Wschodnia część kurhanu 
nie ma żadnych wyraźnych ingerencji. 
 Nie dysponujemy bezpośrednimi informacjami 
na temat warstw stratygraficznych. Na podstawie 
rysunków profilów możliwe jest wyodrębnienie 
jedynie ogólnych układów (ryc. 4). Pierwszą war-
stwę stanowiła darń z próchnicą leśną o grubości 
ok. 15 cm. Bezpośrednio pod nią, od 15 cm do 
125 cm pod powierzchnią, zalegała warstwa utwo-
rzona z piasków. Trzecią warstwę tworzył poten-
cjalny humus pierwotny, z wyraźnie odznaczają-
cym się poziomem zażelazionym (?).

Ryc. 2.  Plan warstwicowy kurhanu 18. Archiwum Naukowe MAP, 
oprac. M. Stróżyk
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Ryc. 3.  Kurhan 18. Plan zbiorczy obiektów. 1- szpila, 2 - ceramika, 3 - kamienie, 4 - obiekty C, 5 - obiekty P, 6 - zasięg świadka, 7 - zasięg wykopa-
lisk. I – rekonstrukcja przebiegu wewnętrznego wieńca kamiennego, II – rekonstrukcja przebiegu zewnętrznego wieńca kamiennego. 
Archiwum Naukowe MAP, oprac. M. Stróżyk
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Konstrukcja
 W centrum kurhanu, na poziomie pierwotnego 
gruntu (ok. 1,2 m poniżej współczesnej powierzch-
ni), znajdowało się jądro kamienne o wysokości ok. 
1 m, kształtem zbliżone do owalu. Jego podstawa 
miała wymiary 3 m na osi NW-SE i 4,5 m na osi NE-
-SW. Wewnątrz znajdował się szyb z komorą grobo-
wą o szerokości 0,8 m i długości 1,8 m, zorientowa-
ny dłuższą osią na linii NS. Kamienne jądro otaczały 
dwa pierścienie kamienne: wewnętrzny, przesunięty 
na NE od komory grobowej, oraz zewnętrzny umiej-
scowiony centrycznie względem środka kurhanu. 
Ich średnice wynosiły kolejno ok. 7 m i 13,5 m. Nie 
można również wykluczyć występowania pojedyn-
czego, spiralnego wieńca, który miałby swój począ-
tek na SW obrzeżu kamiennego jądra. Wskazywałby 
na to brak kontynuacji wewnętrznego okręgu w jego 
wschodniej części. 
 Na poziomie 1,9 m poniżej współczesnej po-
wierzchni mieściły się dwie kamienne struktury/
konstrukcje (ryc. 5). Na NE od centrum znajdowa-
ła się prostokątna obstawa kamienna o wymiarach 
0,5 m długości, 1 m szerokości i ok. 0,3 m wysoko-
ści. Na poziomie 1,6 m przykrywały ją większe ka-
mienie. Natomiast na południe od niej odsłonięto 
wielki kamień wraz z przylegającym do niego pro-
stokątnym brukiem kamiennym. W bezpośrednim 
sąsiedztwie nagromadzenia wspomnianych kamieni 
występowała warstwa oznaczona literami C oraz P.
 W celu wytypowania obszarów o najwięk-
szej koncentracji kamieni wykorzystano niepara-
metryczną estymację jądrową (KDE, ang. Kernel 
Density Estimation). Jest to metoda wprowadzona 
niedawno do archeologii (Baxter, Beardah 1996; Ba-
xter, Beardah, Wright 1997). Wyniki przedstawiają 
statystycznie ustosunkowaną formę reprezentacji 
rozkładu zagęszczenia obiektów/danych na określo-
nym obszarze. Na jej podstawie wyodrębniono pięć 
potencjalnych struktur kamiennych. 
 Trzy pierwsze to bruki kamienne znajdujące się 
w NW części kurhanu. Niestety, nie jest znany po-
ziom ich posadowienia. Składają się wyłącznie z ma-
łych i średnich kamieni (ryc. 6a, b, c). 
 Następne zagęszczenie występuje w NE części 
jądra kamiennego, a tworzą je duże, średnie i małe 
kamienie (ryc. 6d). Na poziomie -1,3 m kamienie 
występują sporadycznie. Następne nagromadzenie 
pojawia się na poziomie -0,7 m, natomiast kulmi-

nacja skupiska przypada na poziom -0,5 m. Pusta 
przestrzeń pomiędzy kamieniami oraz obecność na 
tym obszarze warstw/obiektów C może wskazywać 
na istnienie tam pierwotnie drewnianej konstrukcji.
W południowej części kurhanu zaznacza się wyraź-
nie liniowe zagęszczenie kamieni (ryc. 6e). Nie jest 
znany poziom, na którym one się znajdowały. Na 
przedłużeniu tej linii w wieńcu kamiennym znajdo-
wała się przerwa. Nasyp kurhanu w tym miejscu nie 
wykazywał oznak większych zniszczeń. Można więc 
założyć, że był to efekt intencjonalnego zabiegu, ma-
jącego miejsce podczas budowy. Powstał w ten spo-
sób korytarz prowadzący do centrum kurhanu. Pod 
tym pojęciem rozumiemy konstrukcję kamienną, 
w której wieniec okalający został specjalnie prze-
rwany w wybranym miejscu, a kamienie odchodzą-
ce pod kątem prostym tworzą linie prowadzące do 
jądra bądź komory grobowej (Cwaliński 2012). 
 Na podstawie pola powierzchni każdego z na-
rysowanych kamieni dokonano ich podziału na 
trzy równe klasy (kwantyle): małe, średnie i duże. 
Wszystkie wymienione kamienne konstrukcje, za-
równo wieniec, jak i centralne jądro kamienne wraz 
komorą, zbudowane było z dużych kamieni (ryc. 7).

Inwentarz
 W trakcie badań odkryto zaledwie trzy fragmen-
ty ceramiki (ryc. 8) datowane na okres wczesnośre-
dniowieczny (Kowiańska-Piaszykowa 1966a: 276). 
Nie znamy dokładnej głębokości zalegania tych za-
bytków. Natomiast na planie zbiorczym znajdują się 
one w miejscach wkopów. Sugeruje to, że zniszcze-
nia mogły być wykonane we wczesnym średniowie-
czu. 
 Ponadto odnaleziono fragmenty szpili brązowej 
(ryc. 9). Niestety, ostał się jedynie trzonek, przez co 
niemożliwe jest określenie chronologiczne. Szpila 
znajdowała się w komorze grobowej, potencjalnie 
na wysokości pasa złożonego tu zmarłego. 

Analogie
 Chcąc jak najlepiej poznać konstrukcję badane-
go kopca oraz szczegóły rytuałów pogrzebowych, 
trzeba porównać ten przykład z analogicznymi zna-
leziskami pochodzącymi z terenów Polski bądź na-
wet – szerzej – z całej ekumeny kultury mogiłowej.
Kształt kurhanu 18 oraz jego rozmiar nie odbiegają 
od pozostałych mogił z cmentarzyska w Smoszewie 
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Ryc. 4.  Profile N-S i W-E kurhanu 18. 1-kamienie, 2-korzenie, 3-warstwa zażelaziona, 4-warstwy humusu, 5- warstwy piasku. 
Archiwum Naukowe MAP, oprac. M. Stróżyk

Ryc. 5.  Kurhan 18. Rzut układu kamieni z poziomu -1,9 m poniżej powierzchni nasypu. Oprac. M. Stróżyk



Ryc. 6.  Wyniki analizy KDE z wrysowanymi interpretacjami. Oprac. M. Stróżyk



Ryc. 7.  Podział kamieni na trzy kwantyle względem ich wielkości. Oprac. M. Stróżyk
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(por. Kostrzewski 1924). Na innych stanowiskach 
funeralnych kultury mogiłowej z Polski oraz Czech 
rozmiary nasypów również mieszczą się w przedzia-
le 10-25 m, a średnia wysokość to 1 m (Cwaliński 
2012, tam dalsza literatura).
 Różnorodne konstrukcje kamienne są charak-
terystyczne dla środkowej epoki brązu. Najbliższe 
analogie dla wewnętrznych struktur kamiennych 
ze Smoszewa występują w kurhanie 2 w Niedarach, 
gm. Trzebnica, woj. dolnośląskie (Butent 1992). 
Rozpoznano tam podwójny wieniec kamienny 
bądź jego spiralną odmianę (ryc. 10). Wspomnia-
ny obiekt ma również centralnie położone jądro 
kamienne, jednakże nieco mniejszych rozmiarów 
niż obiekt ze Smoszewa.
 Konstrukcja w typie korytarza występuje w mo-
giłach z Gogołowic (kurhan 4) i Niedar (kurhan 
3) (Cwaliński, Niebieszczański 2012: 238). Drugi 
z wymienionych obiektów miał również ciąg kamie-
ni prowadzących do jądra kamiennego, natomiast 
w pierwszym występowała tylko przerwa w wieńcu 
kamiennym. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie 
do opisywanego obydwa wspomniane kurhany mają 
tylko jeden wieniec kamienny.
 Ciekawą strukturą jest obstawa kamienna usy-
tuowana w NE części obiektu. Najbliższą analogią 
z Polski wydaje się grób 7c ze stanowiska w Pudlisz-
kach (Kowiańska-Piaszykowa 1966b). Wykazuje on 
podobieństwo pod względem rozmiarów, orientacji 
(dłuższa oś na linii NS), jak również formy. Jednak-
że kontekst znaleziska jest inny, gdyż wchodzi on 
w skład pochówku zbiorowego, który potencjalnie 
mógł znajdować się pod nasypem (Kowiańska-Pia-
szykowa 1966b: 92, 113). Brak natomiast jakichkol-
wiek analogii do dużego kamienia wraz z kamien-
nym brukiem, znajdującego się na południe od 
wcześniej wspomnianej obstawy. Być może należy 
go interpretować jako pewnego rodzaju specjalne 
miejsce obrzędowe, o czym miałoby świadczyć wy-
stępowanie nawarstwień (warstwa C i P). Obydwa 
przykłady znajdują się na tym samym poziomie, ok. 
0,6 m poniżej komory grobowej. Niestety, nie mamy 
informacji na temat ich chronologii. Mogły zostać 
wkopane w nasyp bądź też kurhan mógł być zbudo-
wany nad nimi. 
 Grób najpewniej został założony na powierzch-
ni pierwotnego humusu. Kształt komory grobowej 
oraz jej wymiary wskazują na pochówek szkieleto-

wy. Według klasyfikacji chronologicznej autorstwa 
M. Gedla inhumacja występowała we wczesnym 
bądź klasycznym etapie kultury mogiłowej, BrB1 
i B2/początki C (Gedl 1975). Potencjalny szkielet 
zorientowany był na osi NS. Jest to typowa sytuacja 
dla pochówków kultury mogiłowej np. w Niem-
czech (Jockenhövel 2013: 729). Ubogie wyposażenie 
grobu (jedynie szpila) również jest charakterystycz-
ne dla tego ugrupowania (Harding 2000). Szpila 
zlokalizowana była mniej więcej w połowie komory 
grobowej, na wysokości pasa, jeśli szkielet był w po-

Ryc. 8.  Fragmenty ceramiki z kurhanu 18. Rys. B. Bednarczyk

Ryc. 9.  Fragmenty szpili z kurhanu 18. Oprac. M. Stróżyk
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Ryc. 10. Rzut poziomy kurhanu 2 z Niedar (Butent 1992, a – ryc. 7, b – ryc. 6, z uzupełnieniami Autora)
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zycji wyprostowanej. Znany jest przypadek takie-
go usytuowania przedmiotu z Niemiec (przykład: 
Wolnzach-Niederlaterbach w Bawarii, Jockenhövel 
2013: 729) w pochówku męskim.
 Niewielka liczba datowań bezwzględnych na ra-
zie uniemożliwia jednoznaczne określenie chrono-
logiczne na podstawie tylko typu konstrukcji, orien-
tacji ciała bądź innych analogii.

Podsumowanie
 Kurhany to jedyna kategoria źródeł związanych z 
kulturą mogiłową, która umożliwia jej głębszą anali-
zę i interpretację. Badania wykopaliskowe z lat sześć-
dziesiątych na stanowisku w Smoszewie dostarczają 
bez wątpienia wielu nowych informacji na temat 
obrządku pogrzebowego tejże jednostki kulturowej. 
Jednakże ubóstwo materiałów związanych ze środ-
kową epoką brązu na ziemiach Polski znacznie ogra-
nicza możliwości interpretacji fenomenu kurhanów. 
Jedynym wyjściem z zastałej sytuacji jest kontynuacja 
badań tego okresu dziejów w szerszej skali.

Opracowanie sfinansowane ze środków gran-
tu Narodowego Centrum Nauki (2013/09/N/
HS3/02917).
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Na nowo odkryty... Badania wykopaliskowe kurhanu 18 z cmentarzyska w Smoszowie, gm. Krotoszyn

Rediscovered… The archaeological 
excavation of barrow 18 at a cemetery 

of Smoszew, Krotoszyn commune

Summary

 Barrow 18 was one of the burial mounds located at the 
Smoszew cemetery. The site, examined in the 1920s by pro-
fessor J. Kostrzewski, dates to the Middle Bronze Age, which 
concurs with the time of the Tumulus culture. Excavations 
at barrow 18 were carried out in 1965 under the direction 
of Zbigniew Pieczyński from the Archaeological Museum in 
Poznań. Archaeological material collected during the field-
work has never been published.

 The article presents the results of studies on the archival doc-
umentation based on CAD/GIS systems. All the archaeological 
plans were digitized manually, and the resulting vector objects 
were given additional attributes. The collation of the data in vir-
tual space allowed the reconstruction of the excavation strategy 
and the detailed analysis of the barrow construction.
 The application of the above procedures enabled the identi-
fication the barrow’s overall structure as well as its subtle stone 
constructions. According to the data, barrow 18 comprised a 
centrally located stone core, a grave chamber and a double circle 
of stones. The construction elements of this kind often occur in 
barrows of the Tumulus culture located in the area of Poland, 
Germany and the Czech Republic. Modest grave equipment, 
represented in this case by a bronze pin and three potsherds, is 
also characteristic of this cultural unit.
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 W maju 2014 roku przypadała setna rocznica 
zatrudnienia śp. Profesora Józefa Kostrzewskiego – 
wybitnego archeologa polskiego i współzałożyciela 
Uniwersytetu Poznańskiego – w Muzeum im. Miel-
żyńskich w Poznaniu. Pragnąc uczcić ten jubileusz, 
Muzeum Archeologiczne wyszło z inicjatywą ogłosze-
nia w Poznaniu „Roku Józefa Kostrzewskiego” i prze-
prowadzenia w jego ramach cyklu imprez naukowych 
i edukacyjnych związanych z życiem i działalnością 
tego wielkiego uczonego. Współorganizatorem „Roku 
Józefa Kostrzewskiego” były: Poznańskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk - pierwszy pracodawca młodego 
uczonego, a także Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, poznański ośrodek Instytutu Ar-
cheologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Stowa-
rzyszenie Naukowe Archeologów Polskich i Poznań-
skie Towarzystwo Prehistoryczne. Inicjatywa zyskała 
patronat honorowy Prezydenta Miasta Poznania.
 „Rok Józefa Kostrzewskiego” objął okres od maja 
2014 r. do kwietnia 2015 r. Na ten czas przypadały dwie 
inne ważne rocznice: 80 lat od rozpoczęcia przez Józe-
fa Kostrzewskiego badań w Biskupinie (1934 r.), a na-
stępnie 150-lecie urodzin uczonego (25 lutego 2015 r.). 
 Inauguracja obchodów jubileuszu miała miejsce 
28 maja 2014 r. w Muzeum Archeologicznym, na 
konferencji pt. „Józef Kostrzewski: człowiek i dzie-
ło”, której towarzyszył wernisaż wystawy Nie tylko 
Biskupin. Józef Kostrzewski oczami współczesnych.

Działalność wystawiennicza
 W 2014 roku w budynku Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu niezmiennie można było zapoznać 

się z siedmioma wystawami stałymi: Pradzieje Wiel-
kopolski, Tu powstała Polska, Śmierć i życie w staro-
żytnym Egipcie, Obelisk Ramzesa II, Archeologia Su-
danu, Sztuka naskalna Afryki Północnej oraz Zejście 
Chrystusa do otchłani. 
 Oferta Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 
w 2014 roku obejmowała także pięć dużych wystaw 
czasowych: Nie tylko Biskupin. Józef Kostrzewski 
oczami współczesnych, Verba volant, scripta manent. 
Dawne formy zapisu, Gdańsk w Europie, Europa 
w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska 
w XVI wieku w świetle wykopalisk archeologicznych, 
Klejnoty archeologiczne Muzeum Wschodniosłowac-
kiego w Koszycach oraz Przeobrażone krajobrazy. 
10 000 lat przemian. Dwie pierwsze ze wspomnia-
nych przygotowane zostały przez naszą placówkę. 
Ekspozycja Nie tylko Biskupin. Józef Kostrzewski 
oczami współczesnych ilustrowała dorobek i dzie-
dzictwo Profesora, nie tylko jako wybitnego na-
ukowca, ale również jako kreatora wielu inicjatyw 
w różnych dziedzinach życia społecznego. Wysta-
wa składała się z dwóch odsłon. W pierwszej uka-
zana została sylwetka Józefa Kostrzewskiego na tle 
ówczesnych wydarzeń historycznych. Druga część 
miała charakter stricte archeologiczny. W oparciu 
o nowoczesne środki wystawiennicze ukazano do-
robek badań Profesora Kostrzewskiego, związany 
przede wszystkim z prowadzonymi przez Niego 
pracami wykopaliskowymi. Ekspozycję uzupełniał 
także film o Profesorze.
 Druga z dużych wystaw czasowych Verba volant, 
scripta manent. Dawne formy zapisu podjęła temat 
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najdawniejszych systemów utrwalania informacji 
w postaci różnych rodzajów pisma. Na ekspozy-
cji umieszczono unikatowe zabytki archeologiczne   
terenów Mezopotamii, Egiptu, Grecji i Imperium 
Rzymskiego. Dodatkowo, zwiedzający mógł posze-
rzyć swoją wiedzę dzięki fotogramom, punktom 
edukacyjnym i rekonstrukcjom niektórych artefak-
tów ukazujących piśmiennictwo dawnych ludów 
prekolumbijskich, hinduskich, chińskich, semic-
kich, środkowo- i północnoeuropejskich. Wystawa 
nawiązywała też do wierzeń na temat legendarnych 
wynalazców pisma. Ideą przyświecającą twórcom 
wystawy było uzmysłowienie odbiorcom, że jeden 
z największych wynalazków kultury ludzkiej, jakim 
jest pismo, powstał niezależnie w różnych kręgach 
kulturowych. Wystawa zawierała blisko 100 ekspo-
natów, które pochodziły ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Po-
znaniu, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu.
 Wystawa Gdańsk w Europie, Europa w Gdań-
sku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI 
wieku w świetle wykopalisk archeologicznych była 
pierwszą w 2014 roku czasową ekspozycją obcą wy-
stawioną w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Zaprezentowano na niej 300 zabytków, odkrytych 
podczas wykopalisk na terenie Gdańska. Towarzy-
szyły im wielkoformatowe plansze informacyjne 
oraz reprodukcje dzieł z końca epoki średniowiecza 
i renesansu. Ponadto wystawę ubarwiły prezentacje 
multimedialne mające na celu wprowadzenie wi-
dza zarówno w świat hanzeatyckiego Gdańska, jak 
i przybliżenie warsztatu pracy archeologa.
 Druga z obcych wystaw czasowych to Klejnoty 
archeologiczne Muzeum Wschodniosłowackiego w Ko-
szycach. Ekspozycja przygotowana została przez Mu-
zeum Wschodniosłowackie w Koszycach we współ-
pracy z Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Tytułowe 
„klejnoty” stanowiły najcenniejsze zabytki archeolo-
giczne ze zbiorów koszyckiego Muzeum.
 Jako ostatnia z obcych wystaw czasowych w 2014 
roku otwarta została ekspozycja Przeobrażone kra-
jobrazy. 10 000 lat przemian. Prezentowała liczne 
przykłady relacji ludzi i przyrody, jakie zachodziły 
w trakcie przeobrażania krajobrazów naturalnych. 
Została przygotowana przez Szkołę Doktorantów 
„Human Development in Landscapes” z Kolonii. 

Pokazano na niej wyniki badań w ramach trzech 
grup tematycznych: „Monumentalizm i Ryty”, „In-
nowacyjność i Wymiana Dóbr”, jak również „Czło-
wiek i Środowisko”. 
  Oferta ekspozycyjna w 2014 roku obejmowała 
ponadto sześć drobnych wystaw czasowych przygo-
towanych przez Muzeum Archeologiczne w Pozna-
niu, w ramach muzealnego cyklu Bliskie spotkania 
z…. Jako pierwszą wystawiono ekspozycję Najstar-
sze pismo świata. Tabliczki klinowe w Muzeum Ar-
cheologicznym w Poznaniu. Wystawa, składająca się 
z sześciu tabliczek glinianych zapisanych pismem 
klinowym, miała na celu przybliżenie widzom wie-
dzy na temat jednego z najstarszych na świecie sys-
temów pisma. Druga z drobnych wystaw Korona 
z Ćmachowa poświęcona została szczególnej formie 
naszyjnika, posiadającego kształt obręczy zębatej 
i konstrukcję zawiasową. Uderzające podobieństwo 
naszyjników zębatych do koron spowodowało, że 
pierwotnie mylnie interpretowano je jako korony 
dawnych książąt germańskich lub kobiece diademy. 
Prezentowany na wystawie naszyjnik z Ćmachowa 
(pow. szamotulskim), odkryty jeszcze w XIX w., 
również uważany był przez część ówczesnych ba-
daczy za kobiecą biżuterię. Na wystawie czasowej 
Srebra Chrobrego wyeksponowano pięć nieznanych 
do tej pory egzemplarzy denarów Bolesława Chro-
brego. Wśród nich znajdował się m.in. siódmy eg-
zemplarz denara typu DVX INCLITVS, czy też pół 
denara typu PRINCES POLONIE. Druga z wymie-
nionych jest najbardziej znaną monetą Chrobrego. 
Wyspa na morzu piasku. Petroglify w Oazie Dachla 
na Pustyni Zachodniej w Egipcie to tytuł czwartej 
małej ekspozycji czasowej z cyklu Bliskie spotkania 
z…. Poświęcono ją rytom naskalnym pozostawio-
nym wiele tysięcy lat temu przez mieszkańców od-
ległej egipskiej oazy Dachla na Pustyni Zachodniej. 
Tematem przewodnim kolejnej z drobnych eks-
pozycji przygotowanych w ramach cyklu „Bliskie 
spotkania z…” było piwo produkowane w staro-
żytnym Sudanie od niepamiętnych czasów. Wysta-
wie nadano więc tytuł Piwo w starożytnym Sudanie, 
a zaprezentowano na niej wszystkie aspekty związane 
z produkcją tego napoju. Inspiracją do stworzenia 
takiej wystawy były odkryte podczas prac wykopa-
liskowych prowadzonych przez Muzeum Archeolo-
giczne w Poznaniu w latach 2003-2010 ceramiczne 
butle o wydłużonej szyjce typu „beer jar” służące do 
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przechowywania trunku. Ekspozycji dopełniły cie-
kawe fotografie przedstawiające kulturę starożytnego 
i współczesnego Sudanu. Ostatnią propozycją małej 
wystaw czasowej zorganizowanej przez Muzeum Ar-
cheologiczne w Poznaniu w 2014 roku była Kupcy, 
targi, płacidła. Twórcy ekspozycji główny nacisk po-
łożyli na zaprezentowanie zabytków pochodzących 
z badań wykopaliskowych związanych z wymianą to-
warową okresu średniowiecza. Przedstawiono ozdo-
by i przedmioty codziennego użytku, pochodzące 
z terenów odległych od Wielkopolski.
 Wśród oferty wystaw drobnych przygotowanych 
dla zwiedzających przez Muzeum Archeologiczne w 
Poznaniu znalazły się także dwie wystawy obce: Zie-
miańskie klimaty oraz Biskupin – miejsce magiczne. 
Pierwsza ze wspomnianych stanowiła efekt pleneru 
malarskiego, który odbył się w Muzeum Ziemiań-
stwa w Dobrzycy. Druga z kolei miała charakter fo-
tograficzny. Zaprezentowane na niej fotografie były 
autorstwa p. Marka Skubisza i przedstawiały Rezer-
wat Archeologiczny w Biskupinie oraz sceny rodza-
jowe z festynów archeologicznych. 
 Dużym zainteresowaniem w okresie sprawoz-
dawczym cieszyły się wystawy czasowe przygoto-
wane przez Muzeum Archeologiczne i wystawione 
poza jego gmachem. Należały do nich: Zapomnia-
ne oblicza. Motyw twarzy na zabytkach archeolo-
gicznych z ziem polskich od IV tysiąclecia p.n.e. do 
XVII w. n.e. – użyczona do Muzeum Narodowego 
w Szczecinie oraz do Muzeum Lubuskiego im. Jana 
Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim; 1000 lat w na-
szyjnikach – użyczona do Państwowego Muzeum Ar-
cheologicznego w Warszawie, Fortis Nowy Browar 
Spółka z.o.o. Poznań, p. Anny Orskiej-Oleszczyk, 
Targi Mody w Poznaniu oraz do Łódź Art Center; 
Wielkie królestwa chrześcijańskie Nubii – użyczona 
do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku; Ptaki. 
Od archeologii do fotografii cyfrowej – użyczona do 
Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze oraz do 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu; Magia gry – 
sztuka rywalizacji - wystawa brała udział w turnieju 
szachowym zorganizowanym z okazji oświadcze-
nia Parlamentu Europejskiego wydanego w sprawie 
poparcia programu „Szachy w szkole” w krajach 
Unii Europejskiej oraz Kupcy, targi, płacidła zapre-
zentowana podczas X Festiwalu Kultury Słowiań-
skiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą; Zatrzymane 
w kadrze. Festiwale w Lądzie 2005-2013 - wystawa 

zaprezentowana podczas X Festiwalu Kultury Sło-
wiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą; Dusze 
maluczkie – dzieci i dzieciństwo poprzez wieki – uży-
czona do I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Mar-
cinkowskiego w Poznaniu.
 
Działalność edukacyjna
 W 2014 roku oferta Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu obejmowała szeroki wachlarz działań 
edukacyjno-popularyzatorskich. Spośród wielu pro-
pozycji, niezmiennie największą popularnością cie-
szyły się lekcje muzealne dla przedszkoli, uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych. Wobec niesłabnącego zainteresowania 
realizowanymi przez muzeum zajęciami nie tylko 
rozbudowano ich ofertę, lecz także ją urozmaicono 
i częściowo zmieniono tak, by w jak największym 
stopniu dostosować do potrzeb odbiorców. 
 W ramach organizowania imprez cyklicznych, 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zdecydowało 
się także na kontynuowanie współpracy z Poznań-
ską Fundacją Artystyczną i zorganizowanie dwóch 
przedstawień teatru Atofri (Jabłonka i Pan Sati) kie-
rowanych do dzieci w wieku 1do 5 lat. 
 Kolejne z cyklicznych działań edukacyjnych 
Przygotowanie do wakacji – zanim spakujemy wa-
lizkę odbyło się w formie wykładów i projekcji fil-
mów prezentujących, z archeologiczno-historycznej 
perspektywy, miejsca warte odwiedzenia w czasie 
wakacji letnich. Pokazano filmy dokumentalne do-
tyczące Peru (z prelekcją Katarzyny Masin), Egiptu 
(komentarz dr. Andrzeja Ćwieka) oraz Grecji (z pre-
lekcją mgr Sabiny Hryniewieckiej). Po raz czwarty 
zorganizowano także Poznański dzień fotografii. Im-
preza ta współtworzona jest ze Związkiem Polskich 
Fotografów Przyrody – Okręg Wielkopolski oraz 
Uniwersytetem Przyrodniczym. Ideą przyświeca-
jącą cyklicznie realizowanemu przedsięwzięciu jest 
promowanie zdjęć, w szczególności podróżniczych 
i przyrodniczych, oraz podkreślenie konieczności 
ochrony przyrody jako dziedzictwa narodowego 
i światowego. Podczas imprezy członkowie Polskie-
go Związku Fotografów Przyrody przedstawili swój 
dorobek fotograficzny i zachęcali uczestników do 
spróbowania swoich sił w dziedzinie fotografii przy-
rodniczej. W 2014 roku Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu po raz kolejny dołączyło do grona insty-
tucji kultury współpracujących z Centrum Inicjatyw 
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Senioralnych w Poznaniu organizując Senioralia. 
W murach Muzeum zaproponowano seniorom trzy 
warsztatowe spotkania: Na stołach Egipcjan, Greków 
i Rzymian, Spacer po średniowiecznym Poznaniu, Sta-
rożytne garncarstwo.
 W 2014 roku w Muzeum Archeologicznym 
w Poznaniu podjęto się także organizacji takich im-
prez jak Dni świętego Patryka oraz Festiwal tkanin. 
Pierwsze z wymienionych przedsięwzięć edukacyj-
nych było wynikiem współpracy Muzeum z Fun-
dacją Kultury Irlandzkiej, w ramach której nasza 
placówka przygotowała warsztaty dla dzieci pt.: Cel-
tycka Irlandia. Zewnętrznym organizatorem drugiej 
z wymienionych imprez była Concordia Design, 
pracownicy Muzeum podjęli się z kolei przygotowa-
nia specjalnego spotkania Tkanina w archeologii.
 Rokrocznie bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszą się przygotowywane przez Muzeum Arche-
ologiczne w Poznaniu weekendy tematyczne, ma-
jące charakter edukacyjny i adresowane przede 
wszystkim do rodzin z dziećmi. Ten typ imprez 
charakteryzuje duża różnorodność tematyczna. 
W 2014 roku Muzeum również zaproponowało sze-
roki wachlarz propozycji w tym zakresie. Na terenie 
placówki odbyły się bowiem następujące imprezy: 
Weekend kupiecki, Spotkanie z Kaukazem, Egipski 
Rzym – Rzymski Egipt oraz Mikołajki w Muzeum. 
 Największą imprezą edukacyjną organizowaną 
w przestrzeni Muzeum Archeologiczne w Pozna-
niu jest rokrocznie Noc Muzeów odbywająca się 
w ramach Poznańskiej Nocy Muzeów. Tegorocz-
ne przedsięwzięcie przebiegało pod hasłem Noc ze 
skarbami i związane było tematycznie z wystawą 
Klejnoty archeologiczne Muzeum Wschodniosłowac-
kiego w Koszycach. Tradycyjnie imprezie towarzy-
szyły atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych m. 
in. w formie wykładów, filmu, warsztatów edukacyj-
nych, gry muzealnej i pokazów. 
 Równie bogato jak pozostałe propozycje edu-
kacyjne, prezentowała się letnia oferta warsztatów 
kierowana przede wszystkim do dzieci. W ramach 
Kina letniego dla dzieci zorganizowano pięć projek-
cji filmów animowanych związanych tematycznie 
z archeologią lub historią, po których zainteresowa-
ni mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych 
nawiązujących do obejrzanego filmu. Niesłabną-
cym zainteresowaniem cieszyła się organizowana 
na terenie Muzeum od 2010 roku Letnia Akademia 

Malucha, przeznaczona dla dzieci w wieku 5-10 lat. 
W 2014 roku zajęcia te przebiegały pod hasłem Mi-
tyczny świat - mityczni bohaterowie i odbywały się 
tradycyjnie w każdy poniedziałek, środę i piątek 
lipca i sierpnia. Tematycznie obejmowały zarówno 
zagadnienia archeologiczne, jak i historyczno-kul-
turowe. 
 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w okresie 
sprawozdawczym wzięło udział w obchodach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa koordynowanych przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa. Przygotowano 
specjalne warsztaty dla dzieci Życie codzienne w śre-
dniowiecznym Poznaniu. Rodziny z dziećmi mogły 
także wziąć udział w grze terenowej Szukamy swoich 
średniowiecznych przodków. Zainteresowani korzy-
stali z możliwości bezpłatnego zwiedzania wystaw 
muzealnych oraz wzięcia udziału we wspólnej trasie 
obejmującej ekspozycje w Rezerwacie Archeolo-
gicznym „Genius Loci” oraz Pałacu Górków, której 
towarzyszyli przewodnicy muzealni.
 Całorocznym zainteresowaniem cieszą się rów-
nież organizowane przez Muzeum Urodziny w Mu-
zeum Archeologicznym w Poznaniu skierowane do 
dzieci w wieku 5-10 lat. W minionym roku prze-
prowadzono 56 imprez tego typu, dzięki którym 
poprzez zabawę przybliżono wiedzę na temat staro-
żytnego Egiptu oraz średniowiecza.  
 Edukacja w Muzeum Archeologicznym w Pozna-
niu to także ciągła praca z młodzieżą, która odbywa-
ła się przede wszystkim w ramach Młodzieżowego 
Klubu Miłośników Archeologii, Stowarzyszenia 
Egiptologicznego oraz Dni Przedsiębiorczości. W ra-
mach spotkań z osobami zainteresowanymi arche-
ologią i zasobami Muzeum, organizowane są przede 
wszystkim wykłady popularnonaukowe. Ci, którzy 
zdecydowali się spędzić Dni Przedsiębiorczości w 
naszej placówce, mogli dodatkowo zapoznać się z jej 
strukturą i funkcjonowaniem. 
 Jedną z wizytówek Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu jest popularyzacja wiedzy archeolo-
gicznej. Działania te mają tu bardzo długą tradycję, 
sięgającą połowy lat czterdziestych XX wieku. Jej 
kontynuacja przejawia się obecnie także poprzez 
organizowanie licznych wykładów popularnonau-
kowych, których w okresie sprawozdawczym za-
proponowano aż szesnaście. Równie długą tradycję 
popularyzatorską mają w naszej instytucji konkursy, 
których w 2014 roku zorganizowano sześć, w tym 
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dwa o charakterze plastycznym, trzy quizy-zadania 
i jeden fotograficzny.
 W 2014 roku swoją działalność w zakresie dzia-
łań edukacyjno-popularyzatorskich Muzeum Ar-
cheologiczne w Poznaniu przejawiało uczestnicząc 
m.in. w kilku imprezach plenerowych: „Targi Edu-
kacyjne”, „Targi książki”, „Targi książek o charakterze 
turystyczno - krajoznawczym i regionalnym – buki-
niści”, „Poznańskie dni książki nie tylko naukowej” 
oraz największym tego typu przedsięwzięciu - X Fe-
stiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie 
nad Wartą przebiegającym tym razem pod hasłem 
Targi, jarmarki i odpusty. Impreza tradycyjnie zosta-
ła zorganizowana przy współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Słupcy, Urzędem Gminy w Lądku, 
Fundacją „Unia Nadwarciańska”, Wyższym Semi-
narium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego 
w Lądzie, Zespołem Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Fundacją 
„Patrimonium” oraz Stowarzyszeniem Naukowym 
Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu. Tego-
roczna edycja festiwalu poświęcona była nadzwy-
czajnym wydarzeniom w życiu średniowiecznych 
społeczności lokalnych, które stanowiły tytułowe 
targi, jarmarki i odpusty. Tradycyjnie program wy-
darzenia objął wykłady popularno-naukowe, wysta-
wę archeologiczną pt. Targi, jarmarki i płacidła, wy-
stawę posterową pt. Zatrzymane w kadrze. Festiwale 
w Lądzie 2005-2013, piknik naukowy pt. Przeszłość 
zaklęta w znakach i przedmiotach, warsztaty eduka-
cyjne dla dzieci i młodzieży, zwiedzanie klasztoru 
pocysterskiego, pokazy rzemiosł, uzbrojenia, walk, 
inscenizacje historyczne, spektakl teatralny, a tak-
że koncerty muzyki dawnej i ludowej. W imprezie 
wystąpiło kilkuset uczestników z całej Polski, dzięki 
którym Festiwal przyciąga rzesze widzów. 
 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w okresie 
sprawozdawczym, dzięki otrzymaniu dofinansowa-
nia ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, mogło wzbogacić swoje doświadczenie 
w zakresie edukacji o realizację projektu Cyfrowy 
archeolog. Zadanie polegało na stworzeniu koncep-
cji i przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych 
w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, doty-
czących promocji archeologii w nowych mediach. 
Warsztaty skierowane zostały do osób pracujących 
w organizacjach archeologicznych (instytuty PAN, 
urzędy ochrony zabytków, środowiska akademickie, 

muzea, fundacje, stowarzyszenia z całej Polski) i zaj-
mujących się promocją swoich placówek, komuni-
kacją zewnętrzną, public relations itd. Projekt miał 
na celu wzrost umiejętności osób w zakresie kształ-
towania wizerunku instytucji w mediach masowych. 
 Całość działań wystawienniczych, edukacyjnych 
i popularyzatorskich systematycznie reklamowa-
na była w mediach. O możliwości uczestniczenia 
w propozycjach przygotowywanych przez Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu można było uzyskać 
informacje z różnych źródeł: zaproszeń, ulotek, re-
klam w gazetach i ich internetowych wydaniach, 
z portali i stron internetowych, telewizji, wywiadów 
radiowych, a także profilów Muzeum na Twitte-
rze i Facebooku. Utworzono także profil Muzeum 
na portalu TripAdvisor, gdzie placówka otrzymała 
możliwość bezpłatnej reklamy w postaci „atrakcji 
sponsorowanej”.

Działalność naukowo-badawcza
 W 2014 roku działalność naukowo-badawcza 
Muzeum zorientowana była przede wszystkim na 
prace gabinetowe, tworzenie baz danych, kwerendy 
muzealne, biblioteczne oraz archiwalne. Niemniej 
jednak w okresie sprawozdawczym Muzeum Arche-
ologiczne w Poznaniu przeprowadziło na terenie Pol-
ski także dwa samodzielne badania wykopaliskowe. 
Pierwsze miały miejsce w Poznaniu w rejonie Śródki. 
Były to prace związane z budową sal technologicz-
nych będących częścią Centrum Badawczego Pol-
skiego Internetu Optycznego. Kierownikiem badań 
był mgr Piotr Pawlak. Drugie, pod kierownictwem 
mgr Agnieszki Stempin, odbyły się w Sandomierzu 
(gm. Sandomierz, woj. świętokrzyskie) na Wzgórzu 
św. Jakuba. Pracownicy Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu uczestniczyli czynnie również w pra-
cach wykopaliskowych organizowanych przez inne 
instytucje. Należy tu wymienić udział mgr Kata-
rzyny Zisopulu-Blei w badaniach archeologicznych 
realizowanych w Bierzwniku (gm. Bierzwnik, woj. 
zachodniopomorskie) na terenie dawnego klasztoru 
cysterskiego, dr Małgorzaty Winiarskiej-Kabacin-
skiej w pracach prowadzonych w Krzyżu Wlkp. (woj. 
wielkopolskie) nadzorowanych przez Instytut Arche-
ologii i Etnologii PAN, mgr Magdaleny Poklewskiej-
Koziełł w badaniach archeologicznych zespołu pała-
cowo-sakralnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 
oraz mgr. Bogdana Walkiewicza w badaniach wyko-
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paliskowych na terenie byłego obozu hitlerowskiego 
w Żabikowie, organizowanych przez Muzeum Mar-
tyrologiczne w Luboniu - Żabikowie. 
 Pracownicy Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu swoją obecnością wspomagali także prace 
wykopaliskowe prowadzone za granicą. Dr Do-
biesława Bagińska uczestniczyła w takowych pro-
wadzonych w Jebel Barkal (Sudan), odbywających 
się w ramach misji Jebel Barkal American Qatar-
Sudan Project, gdzie opracowywała także materiał 
ceramiczny z okresu meroickiego ze świątyni B560 
oraz nowo odkrytej świątyni meroickiej B561. Mgr 
Mateusz Stróżyk uczestniczył w badaniach wyko-
paliskowych osady obronnej kultury Vatya w Ka-
kucs-Turjan (Węgry), odbywających się w ramach 
projektu Otwarte społeczności – zamknięte przestrze-
nie. Dynamika osadnictwa obronnego, gospodarki 
i powiązań ponadregionalnych społeczeństw środko-
wej epoki brązu w regionie Kakucs i organizowanych 
przez Instytut Prahistorii UAM oraz Instytut Kultu-
ry Europejskiej UAM w Gnieźnie. W badaniach wy-
kopaliskowych w Tell el-Farkha w Egipcie uczestni-
czy dwoje pracowników Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu: dr Marek Chłodnicki – jako kierownik 
ekspedycji oraz dr Agnieszka Mączyńska jako jej 
uczestnik. Badania prowadzone są we współpracy 
z Instytutem Archeologii UJ w Krakowie. 
 Pracownicy Muzeum brali ponadto udział w kil-
ku archeologicznych przedsięwzięciach nieinwa-
zyjnych. Mgr Paweł Polkowski uczestniczył w ba-
daniach sztuki naskalnej w oazie Dachla w Egipcie, 
prowadzonych w ramach projektu Dakhleh Oasis 
Project, natomiast mgr Sabina Hryniewiecka wzięła 
udział w badaniach powierzchniowych na terenie 
Salonik w ramach programu AVAP – Anthemoun-
tas Valley Archaeological Project, prowadzonych 
w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Uni-
wersytetm im. A. Mickiewicza w Poznaniu a Uni-
wersytetem Arystotelesa w Salonikach. Ponadto 
mgr Antoni Czerwiński uczestniczył w nieinwazyj-
nych badaniach archeologicznych kurhanów z epoki 
brązu realizowanych przy współpracy Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu z Nadleśnictwem Kro-
toszyn oraz Instytutem Prahistorii UAM.
 W 2014 roku pracownicy Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu rozpoczęli realizację dwóch 
projektów naukowo-badawczych finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki: Studium wpły-

wu obrządku pogrzebowego na krajobraz. Kurhany 
kultury mogiłowej w Lesie Krotoszyn, na pograniczu 
śląsko-wielkopolskim (kierownik: mgr Mateusz Stró-
żyk) oraz Rozwój wczesnych społeczności neolitycz-
nych w Dolnym Egipcie w 5 tysiącleciu p.n.e. oraz 
ich relacje z południowym Lewantem (kierownik: 
dr Agnieszka Mączyńska). Kontynuowano również 
projekty naukowo-badawcze rozpoczęte w latach 
poprzednich: W przestrzeni palimpsestu. Sztuka na-
skalna w archeologicznych krajobrazach Oazy Da-
chla, finansowanego ze środków Narodowego Cen-
trum Nauki (kierownik: mgr Paweł Polkowski) oraz 
Delta Nilu jako centrum wymiany kulturowej po-
między Górnym Egiptem a Południowym Lewantem 
w 4 tysiącleciu p.n.e., finansowanego w całości przez 
Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (kierownik: dr 
Agnieszka Mączyńska). Równocześnie pracowano 
nad dwoma muzealnymi programami badawczymi: 
Osada i cmentarzysko w Białym Potoku oraz Obcho-
dy 1050 rocznicy chrztu Polski. W ramach pierwsze-
go z wymienionych przygotowano teksty artykułów 
do publikacji. Zakres prac drugiego ze wspomnia-
nych obejmował opracowanie muzealnego projektu 
obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski oraz udział 
w programie 966 – Pamięć w dębie zachowana. 
 Pracownicy Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu uczestniczyli także w programach badaw-
czych realizowanych pod patronatem innych in-
stytucji. Dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska 
kontynuowała działania naukowe w ramach pro-
jektów: Społeczności łowiecko-zbierackie wczesnego 
mezolitu środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eber-
swaldzkiej finansowanego ze źródeł NCN i kiero-
wanego przez dr hab. Jacka Kabacińskiego, Vera et 
nova. Opracowanie archeologicznych materiałów 
źródłowych nowymi metodami badawczymi finanso-
wanego przez NCBiR i Narodowy Program Rozwoju 
Humanistyki, pod kierownictwem dr hab. Zofii Sul-
gostowskiej oraz 10 tysięcy lat osadnictwa w Regionie 
Wojnowo. Arkadia łowców-zbieraczy finansowanego 
przez MNiSzW i Narodowy Program Rozwoju Hu-
manistyki pod kierownictwem prof. dr hab. Michała 
Kobusiewicza. Dr Agnieszka Mączyńska uczestniczy-
ła w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej w ramach projektu SKILLS oraz wraz z mgr 
Sabiną Hryniewiecką w projekcie Kulturalny Poznań 
bez barier, realizowanym przez Future Voice System 
z Poznania, Muzeum było jednym z Partnerów pro-
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jektu, a przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Mgr Szymon Zdziebłowski kierował projek-
tem Cyfrowy Archeolog, którego głównym celem był 
wzrost umiejętności osób zatrudnionych w organi-
zacjach archeologicznych w zakresie kształtowania 
wizerunku w mediach masowych.
 Muzeum Archeologiczne we współpracy z in-
nymi instytucjami brało udział w przygotowaniu 
pięciu konferencji: 1) Rzeka Warta Poznania – zor-
ganizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Naukowym Archeologów Polskich oddział w Po-
znaniu i Powiatowym Konserwatorem Zabytków 
w Poznaniu; 2) Archeologia jest kopaniem w gruncie 
rzeczy – zorganizowana przy współpracy z I Kołem 
Naukowym Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-
niu; 3) Profesor Józef Kostrzewski: człowiek i dzie-
ło – zorganizowana przy współpracy z Instytutem 
Prahistorii UAM i Poznańskim Towarzystwem 
Przyjaciół Nauk; 4) Biedni i bogaci w świecie staro-
żytnym – zorganizowana przy współpracy z Sekcją 
Orientalistyczną Studenckiego Koła Historyków; 5) 
Sympozjum międzynarodowe From molecules to the 
biosphere and from the past future – 7th Internatio-
nal Symposium on Testate Amoeba zorganizowane 
we współpracy z UAM. Pracownicy Muzeum roz-
wijali swoje zainteresowania badawcze uczestni-
cząc w wielu zewnętrznych polskich i międzynaro-
dowych konferencjach, wygłaszając przygotowane 
przez siebie referaty naukowe. 
 W okresie sprawozdawczym w głównym gma-
chu placówki organizowano i współorganizowano 
wykłady wygłaszane przez prelegentów z kraju i za-
granicy, poruszające problematykę archeologii za-
równo polskiej, jak i powszechnej. 

Działalność wydawnicza
 W 2014 roku pojawiło się wiele nowych publika-
cji pracowników Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu. Ukazał się kolejny tom Fontes Archaeologici 
Posnanienses (vol. 49), sztandarowego czasopisma 
Muzeum. Publikacje książkowe obejmowały pięć 
pozycji, z tego dwie redagowane przez dr Agniesz-
kę Maczyńską wydane zostały w ramach serii Stu-
dies in African Archaeology (vol. 12 Lower Egyptian 
Communities and Their Interactions with Southern 
Levant in the 4th Millennium BC oraz vol. 13 Lower 
Egyptian Communities and Their Interactions with 

Southern Levant in the 4th Millennium BC). Dwie 
kolejne publikacje książkowe, redagowane przez 
dr. Michala Brzostowicza oraz dr. Macieja Przybyła 
Wioski i parafie w średniowieczu oraz Targi, jarmar-
ki i odpusty to zbiory wykładów wygłoszonych pod-
czas dwóch Festiwali Kultury Słowiańskiej i Cyster-
skiej w Lądzie, które odbyły się w 2013 i 2014 roku. 
Mgr Szymon Zdziebłowski podjął się redakcji książ-
ki Cyfrowy Archeolog będącej podręcznikiem pro-
mocji archeologii w nowych mediach. Publikacja ta 
stanowiła efekt koordynowanego przez wspomnia-
nego redaktora projektu Cyfrowy Archeolog dofinan-
sowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Oprócz tego do każdorazowo orga-
nizowanej na terenie Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu ekspozycji czasowej drukowano foldery 
przygotowywane przez pracowników merytorycz-
nych i kuratorów organizowanych wystaw.

Działalność w zakresie ochrony zabytków 
archeologicznych

 Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych Mu-
zeum Archeologicznego w Poznaniu przeprowadził 
inspekcje prac archeologicznych przy inwestycjach 
budowlanych w Poznaniu – ulica: Kościuszki, Małe 
Garbary, Za Bramką, Szkolna, Głuszyna.
 W zakresie prewencji i prognostyki archeologicz-
no-konserwatorskiej opracowano opinie konserwa-
torskie o 302 projektach inwestycyjnych, nadesłanych 
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, biura pro-
jektów, wydziały architektury i budownictwa oraz 
inwestorów. Zebrano też, od osób planujących w r. 
2014 badania wykopaliskowe w mieście Poznań, 71 
wniosków o zezwolenie na ich prowadzenie, zaopi-
niowano je i przygotowano do wydania decyzji przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zbiory i dokumentacja
 W 2014 roku kontynuowano prace komisji inwen-
taryzacyjnej Skarbca oraz rozpoczęto prace komisji 
przeprowadzającej kontrolę zgodności wpisów doku-
mentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów 
znajdujących się w magazynie muzealiów Pracowni 
Epoki Kamienia. Instytucja powiększyła także swoje 
zbiory zabytków archeologicznych. W wyniku współ-
pracy z Miejskim, Powiatowym i Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków uzyskano zgodę na przyjęcie: 
materiałów archeologicznych znalezionych na złomo-
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wisku w Poznaniu, materiałów z badań wykopalisko-
wych realizowanych w Kobylnikach (gm. Rokietnica,   
pow. poznański) przez firmę ARCHIKO Pracownia 
Archeologiczno-Konserwatorska (prowadzonych na 
zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Poznaniu) oraz pochodzących z okre-
su międzywojennego materiałów z cmentarzyska kul-
tury łużyckiej z Nieczajnej (pow. obornicki). 
 Do Księgi Ruchu Muzealiów wpisano 636 nu-
mery, zarówno dla zabytków wypożyczanych z, jak 
i wypożyczanych dla Muzeum. Do bazy danych 
wprowadzono ogółem 9093 kart katalogowych, 
wykonano w programie „Muzarp” 155 brakują-
cych katalogowych kart wydzielonych z magazynu 
muzealiów kultury pomorskiej i 130 kart katalogo-
wych dla zabytków z okresu wpływów rzymskich 
z Domaradzic. Wykonano także opisy katalogowe 
i datowania obiektów do przygotowywanego kata-
logu wystawy stałej Archeologia Sudanu. W związ-
ku z obustronną wymianą pomiędzy Muzeum Ar-
cheologicznym w Poznaniu a Museum of Fine Arts 
w Bostonie koordynowano działania związane z wy-
wozem do Muzeum od Fine Arts w Bostonie 27 za-
bytków pochodzących z Kadero i badań wykopali-
skowych, prowadzonych w rejonie 4. katarakty Nilu 
oraz przywozem z Bostonu 6 zabytków sudańsko-
egipskich. Zakończono wpisywanie do bazy kompu-
terowej katalogu książkowego KFM i katalogu ksiąg 
inwentarzowych LfV. Wydano także 46 promes na 
przyjęcie ewentualnych materiałów archeologicz-
nych znalezionych w trakcie prac ziemnych. 
 Prace nad porządkowaniem, inwentaryzowa-
niem i katalogowaniem zbiorów prowadzono w pra-
cowniach Działu Archeologii Wielkopolski oraz 
Dziale Archeologii Historycznej Miasta Poznania. 
Aktualizowano dane w kartotekach magazynowych, 
zabytki kierowano do konserwacji, sporządzano do-
kumentację graficzną i fotograficzną, przygotowy-
wano do wypożyczenia na wystawy i udostępniano 
do opracowań naukowych. W Dziale Archeologii 
Wielkopolski zakończono reorganizację magazynu 
muzealiów kultury łużyckiej. W obrębie Muzeum 
miał miejsce ruch muzealiów, w wyniku którego 
przekazano do magazynu kultury łużyckiej wydzie-
lone zabytki ze szkła, brązu, żelaza oraz wybranych 
naczyń metalowych i grafitowanych z opracowane-
go cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Gor-
szewicach i Obornikach. Do magazynu muzealiów 

okresu wpływów rzymskich przyjęto zabytki wy-
dzielone z cmentarzyska kultury wielbarskiej w 
Kowalewku, a z magazynu muzealiów okresu wpły-
wów rzymskich przejęto materiały wczesnośrednio-
wieczne z cmentarzyska w Koninie.
 W Dziale Konserwacji Zabytków prowadzono 
kompleksowe prace konserwatorskie przy obiek-
tach: kamiennych, metalowych (żelaznych oraz ze 
stopów miedzi, ołowiu, srebra, cyny), tkaninach, 
przy przedmiotach z kości i rogu, rekonstruowa-
no naczynia i inne obiekty ceramiczne. Na bieżąco 
kontrolowano i regulowano stopień wilgotności 
w gablotach ekspozycji stałych. Opracowano tak-
że dokumentację fotograficzną wszystkich obiek-
tów konserwowanych i opiniowanych w pracowni, 
przygotowano także zabytki do wymiany z Muzeum 
w Bostonie. W ramach Działu odbył się także wy-
jazd do Muzeum Kairskiego – „Złota misja” - będą-
cy częścią misji archeologicznej prowadzącej bada-
nia w Tell el-Farkha w Egipcie.
 W pracowni plastycznej przygotowywano ry-
sunki w zakresie bieżących potrzeb: wykonywano 
tablice do publikacji, projekty i wydruki plakatów, 
zaproszeń i ulotek reklamowych związanych z dzia-
łalnością Muzeum.
 W pracowni fotograficznej w 2014 roku wykona-
no 1170 zdjęć zabytków archeologicznych oraz do-
kumentacji wystaw, konferencji i wszelkich imprez 
muzealnych. Ponadto udokumentowano X Festiwal 
Kultury Słowiańskie i Cysterskiej w Lądzie nad War-
tą i w związku z udziałem w programie Dąb wcze-
snośredniowieczny – zapis poznania wykonano do-
kumentację fotograficzną konstrukcji drewnianych. 
 W Dziale Dokumentacji i Informacji Naukowej 
gromadzono, porządkowano oraz udostępniano 
i poddawano rejestracji bieżącą dokumentację kon-
serwatorską (102 karty) i AZP (36 kart). W ramach 
bieżącej dokumentacji konserwatorskiej wykona-
no także spis dokumentacji archeologicznej i kon-
serwatorskiej z badań przeprowadzonych w latach 
2009-2011 w związku z budową Rezerwatu Genius 
loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, przy ul. Po-
sadzego 5. Utworzono inwentarz archiwaliów pra-
cowni archeologicznych i uporządkowano materiały 
PKZ z badań dotyczących zbiornika „Jeziorsko”.
 W okresie sprawozdawczym pracownicy biblio-
teki naukowej opracowywali nabytki bibliotecz-
ne, katalogowali zbiory, oraz poddawali je pracom 
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konserwatorskim. W 2014 roku biblioteka naukowa 
powiększyła swoje zbiory łącznie o 771 woluminów 
pozyskanych głównie dzięki wymianie i zakupom, 
z czego 254 stanowiły czasopisma, a 517 książki. 

Rezerwat Archeologiczny Genius	loci
 Otwarty w 2012 roku Rezerwat Archeologiczny, 
stanowiący część Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu, powstał w celu prezentacji odkrytych w tym 
miejscu konstrukcji architektonicznych pochodzą-
cych z dwóch okresów chronologicznych. W związ-
ku z tym na terenie placówki zapoznać można się 
z dwiema wystawami stałymi: Konstrukcje drewnia-
ne wału grodowego z 2 poł. X w. oraz przekroje przez 
wały i Konstrukcje kamienno-ceglane fundamentów 
muru obwodowego. Niemniej jednak funkcjonowa-
nie Rezerwatu nie opiera się wyłącznie o te dwie 
instalacje. Placówka ta urozmaica swoją ofertę licz-
nymi propozycjami wystaw czasowych. W okresie 
sprawozdawczym zorganizowano ich aż 11:

1. Wypisz wymaluj – wystawa prac plastycznych 
powstałych w trakcie całorocznego projektu 
edukacyjnego pod tym samym tytułem.

2. Między przeszłością a teraźniejszością – eks-
pozycja przygotowana przez studentów Poli-
techniki Poznańskiej, Wydziału Architektury, 
którzy przedstawili współczesną interpretację 
artystyczną zabytków wydobytych podczas 
prac wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim 
w Poznaniu. 

3. 1000 lat w naszyjnikach – wystawa biżuterii pro-
jektów Anny Orskiej wykonanej dla Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu. Poznańska 
projektantka nadała nowe życie tysiącletnim 
dębom, będącym materiałem budulcowym 
średniowiecznego Poznania i stworzyła z nich 
unikatowe naszyjniki. 

4. Wystawa okolicznościowa z okazji otwarcia 
Bramy Poznania i dni otwartych funduszy eu-
ropejskich, na której zaprezentowano monety 
piastowskie z badań na Ostrowie Tumskim 
w Poznaniu. Wystawa powstała w oparciu 
o współpracę z Instytutem Prahistorii UAM.

5. Gdy Poznań był grodem. Uzbrojenie – na wysta-
wie wyeksponowane zostały elementy uzbroje-
nia ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy, Instytutu Prahistorii UAM oraz 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Za-

bytki pochodziły z okresu, kiedy gród poznań-
ski był u szczytu potęgi.

6. Smoki w stawie i na trawie – na wystawie zo-
stał zaprezentowane fotografie ukazujące świat 
współcześnie żyjących gadów i płazów na tle 
fantastycznych stworzeń zrodzonych przed 
wiekami w ludzkiej wyobraźni. Uchwyconych 
na zdjęciach przedstawicieli bogatej i różno-
rodnej polskiej herpetofauny można było zo-
baczyć na wystawie w towarzystwie smoków, 
węży i bazyliszków umieszczonych na zabyt-
kach archeologicznych i architektonicznych.

7. Piaskowe kompozycje – artystyczna fotografia 
piasku, zainspirowana przemyśleniami jej au-
tora – prof. Cezarego Tomy – dotyczącymi jed-
ności człowieka i środowiska naturalnego. 

8. Interpretacje – ekspozycja prezentowała ma-
larski zapis artystycznej interpretacji idei ar-
chitektonicznej przekrojowości Rezerwatu 
Archeologicznego Genius loci autorstwa dr Ka-
tarzyny Słuchockiej.

9. Oblicza sacrum – ekspozycja miała na celu 
przybliżenie tajemniczej i ulotnej strefy Ostro-
wa Tumskiego, trwającej od tysięcy lat i zwią-
zanej z życiem duchowym dawnych mieszkań-
ców wyspy. 

10. Widoki – była to prezentacja zaobserwowa-
nych widoków, pejzaży, nie oddających zapisu 
konkretnych miejsc, lecz ich artystyczne przy-
pomnienie. Autorem ekspozycji był Paweł Na-
pierała.

11. Dąb wczesnośredniowieczny – zapis poznania – 
ekspozycja prezentująca wyniki badań prowa-
dzonych w Rezerwacie Archeologicznym „Ge-
nius loci” nad zabezpieczeniem drewnianych 
konstrukcji wałów grodowych. Pogram reali-
zowany w ramach współpracy z Uniwersyte-
tem Przyrodniczym w Poznaniu – Wydziałem 
Technologii Drewna i Polską Akademią Nauk 
w Krakowie – Instytutem Metalurgii i Inżynie-
rii Materiałowej.

 Pracownicy Rezerwatu Archeologicznego „Ge-
nius loci” prowadzili nie tylko działalność wysta-
wiennicza, lecz także szeroko zakrojoną aktywność 
edukacyjno–popularyzatorską. W okresie sprawoz-
dawczym na terenie placówki podjęto się zorgani-
zowania aż 20 tematycznych imprez edukacyjnych 
w ramach różnych obchodów, rocznic, przedsięwzięć 
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miejskich, czy też odnoszących się do wydarzeń swo-
ich i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu: Ferie 
w Rezerwacie Genius loci, Jubilerski kunszt z grodu 
Mieszka, Finisaż wystawy 1000 lat w naszyjnikach, 
Spotkanie z tajemnicą – film – wycieczka. Ostrów 
Tumski w samo południe, Otwarte Dni Funduszy Eu-
ropejskich, Gra terenowa, Dzień Wolnej Sztuki, Po-
znań za ½ ceny, Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Festyn 
Rodzinny na Ostrowie Tumskim, Wakacyjny plac za-
baw w Rezerwacie Genius loci, Dni Twierdzy Poznań, 
Smocze opowieści, Dziecięcy „smoczy” plener malarski, 
Europejskie Dni Dziedzictwa, pt. Dziedzictwo – źródło 
tożsamości, Weekend z historią, Senioralia, Weekend 
koło Katarzynek, Archeologiczna choinka.
 Wielopłaszczyznowa edukacyjna aktywność 
Rezerwatu Archeologicznego Genius loci w 2014 
roku przejawiała się także w takich formach dzia-
łalności, jak praca z grupami osób niewidomych 
i słabo widzących, przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu szkolenia dla przewodników z Wielkopol-
ski, czy też organizacji na terenie placówki obrony 
prac magisterskich studentek z Uniwersytetu Arty-
stycznego. Ponadto pracownicy Rezerwatu podjęli 
się przygotowania szeregu wykładów naukowych 
i popularnonaukowych bezpośrednio związanych 
lub nawiązujących do tematyki, wystaw i dzie-
jów prezentowanych na terenie placówki. W celu 
dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców na 
terenie Rezerwatu w 2014 oku przeprowadzono 
zarówno wiele lekcji muzealnych, jak i oprowadzo-
no sporo grup po ekspozycjach. Ukończono pra-
ce nad audioprzewodnikami dla dzieci w polskiej 
i niemieckiej wersji językowej. Skrupulatnie reali-
zowane plany edukacyjne znalazły odzwierciedle-
nie w przyznanej Rezerwatowi Archeologicznemu 
Genius loci I Nagrody w konkursie „Izabella 2013” 
w kategorii „Działalność edukacyjna” za projekt 
Znajomi sprzed tysiąclecia. 
 Równie intensywnie jak aktywność edukacyj-
na w 2014 roku na terenie Rezerwatu prowadzona 
była działalność naukowo–badawcza. W jej ramach 
przygotowano kilka projektów działań:

1. Skarby srebra – skarbnica wiedzy. Opracowa-
nie nowopozyskanych skarbów wczesnośrednio-
wiecznych – złożony na konkurs MKiDN.

2. Projekt współpracy międzynarodowej z Koreą. 
Przygotowano podstawy i program współpracy 
na płaszczyznach: wystawienniczej, edukacyj-

nej, naukowej – projekt pilotowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

3. Dąb wczesnośredniowieczny – zapis poznania 
– monitorowanie drewna z konstrukcji wałów 
grodowych w celu ustalenia najbardziej opty-
malnych warunków przechowywania. Projekt 
realizowany przy współpracy z Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu. Uzyskano dofi-
nansowanie MKiDN.

4. Zabytki archeologiczne – kontekst i znaczenia 
– projekt współpracy z artystami poznańskimi 
z Politechniki Poznańskiej.

5. Projekt budowy sali ekspozycyjnej w miejscu 
reliktów Palatium Mieszka I na Ostrowie Tum-
skim – przygotowanie wstępnego programu, 
koncepcji, wizualizacji i zakresu ekspozycji, 
udział pracowników Rezerwatu w badaniach 
w miejscu planowanej ekspozycji. Przeprowa-
dzono też pilotażowy program dla szkół Pałac 
Mieszka I w Poznaniu. Jak odkrywa się historię 
– zajęcia tematyczne z odwiedzinami na wyko-
paliskach. 

6. Zobaczyć niewidzialne – cykl wykładów prze-
prowadzonych w Rezerwacie. Projekt współ-
pracy z artystami poznańskimi z Politechniki 
Poznańskiej. 

7. Wypisz, wymaluj – był to pierwszy program 
Rezerwatu mający w założeniu napisanie i zi-
lustrowanie wspólnie z dziećmi książki opo-
wiadającej o przygodach ich rówieśników ze 
średniowiecznego Poznania. 

8. 1000 lat w naszyjnikach – projekt promujący 
Rezerwat na Targach Mody dzięki prezentacji 
kolekcji naszyjników autorstwa Anny Orskiej.

9. Wspólny bilet z Bramą Poznania – wprowa-
dzono do obiegu od 11.11.2014 r.

 W ramach działalności naukowo-badawczej 
w 2014 roku na terenie Rezerwatu współpracując 
z firmami archeologicznymi udzielano konsultacji 
w zakresie numizmatyki, prowadzono szkolenia 
i konsultacje dla pracowników Bramy Poznania oraz 
dla przewodników miejskich. Współorganizowano 
także konferencje naukowe: Idea budowy i funkcjo-
nowania Rezerwatu Archeologicznego Genius loci na 
Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Memoria Scripti. 
Piśmiennictwo wieków Średnich i epoki nowożytnej, 
Konferencja Chrzest 966 – Wprowadzenie oraz Dąb 
wczesnośredniowieczny – zapis poznania. Pracowni-
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cy placówki uczestniczyli również w konferencjach 
organizowanych poza Rezerwatem. 
 Wytężona praca naukowo-badawcza zespołu na 
Ostrowie Tumskim w Poznaniu znalazła swoje od-
zwierciedlenie w licznych publikacja i działalności 
wydawniczej. W 2014 roku można było bowiem 
zapoznać się z wieloma tekstami, których autorami 
byli właśnie pracownicy placówki. W okresie spra-
wozdawczym podnosili oni także swoje kwalifikacje 
uczestnicząc w szkoleniu Muzeum Archeologiczne-
go w Poznaniu z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy, obsługi osób niepełnosprawnych, jak również 
uczestnicząc w programie „Ochrona dziedzictwa 
kulturowego w Polsce ” 
 O swojej bogatej ofercie Rezerwat Archeolo-
giczny Genius loci informował potencjalnych od-
biorców za pomocą wszelkiego rodzaju akcji pro-
mocyjnych udzielając regularnie wywiadów dla 
telewizji (WTK, PTV, VTK) oraz radia (Merkury, 
Emaus), czy też organizując konferencje prasowe 
poprzedzające niektóre z planowanych wydarzeń 
(np.: przed wystawą 1000 lat w naszyjnikach). Na te-
renie Rezerwatu dla TVP Historia nagrano w 2014 
roku film popularnonaukowy o czasach Mieszka I. 
Administrowana jest także strona www Rezerwa-
tu i prowadzony fanpage placówki na Facebooku. 
W 2014 Poznań odwiedził Placido Domingo. Pod-
czas wizyty tenor otrzymał jako prezent od Miasta 
symboliczny fragment drewna dębu z konstrukcji 
wałów grodowych przygotowany przez Rezerwat. 
Do podarunku dołączono także angielską wersję 
publikacji o Ostrowie Tumskim: On Ostrów Island, 
nearby which todays Poznani s located.
 Pomimo zaledwie kilku lat funkcjonowania Re-
zerwatu Archeologicznego Genius loci na Ostrowie 
Tumskim jego działalność, przede wszystkim ta na 
polu edukacyjnym–popularyzatorskim i nauko-
wo-badawczym, stała się niezwykle zauważalna, a 
organizowane w siedzibie placówki imprezy cie-
szą się zainteresowaniem mieszkańców Poznania i 
okolic. Dzięki podjętym trudom organizacji wielu 
wydarzeń naukowych i oświatowych, jednostka ta 
bardzo szybko stała się częścią życia kulturalnego 
Wielkopolan. 

Działalność administracyjno-gospodarcza i in-
westycyjna

 W 2014 roku w Muzeum Archeologicznym nie-
zmiennie utrzymano 78 etatów, na których łącznie 
zatrudnionych było 85 osób. Pracownicy Muzeum 
w okresie sprawozdawczym brali udział w wie-
lu szkoleniach mających na celu podniesienie ich 
kwalifikacji. Największą aktywnością w tym zakre-
sie wykazały się osoby zatrudnione w dziale Kadr i 
Księgowości oraz Dziale Wystaw i Edukacji. 
 Miały miejsce także zmiany organizacyjno-
osobowe na stanowiskach kierowniczych w Dziale 
Ochrony Zabytków Archeologicznych (kierowni-
kiem został mgr Bogdan Walkiewicz) i Dziale Ar-
cheologii Historycznej Poznania (kierownikiem 
została mgr Katarzyny Zisopulu-Bleja). Zmieniono 
także dwa miejsca pracy na stanowiskach adiunk-
tów muzealnych. W omawianym okresie nastąpiły 
również zmiany w zakresie zatrudnienia pracowni-
ków. Przyjętych zostało 7 osób, zwolniono z kolei 6 
(wygaśnięcie umów, wypowiedzenie, rozwiązanie 
umowy za porozumieniem stron).
 Do ważniejszych remontów i inwestycji prowa-
dzonych na terenie Muzeum Archeologicznego w 
Poznaniu w 2014 roku należała wymiana stolarki 
okiennej, remont nowych pomieszczeń na II i III 
piętrze budynku z przeznaczeniem dla Działu Księ-
gowości, a także wydzielenie i wyposażenie nowej 
sali edukacyjnej oraz pomieszczenia dla edukatorów 
muzealnych na parterze budynku. 
 Aktywna, szeroko zakrojona i wielopłaszczyzno-
wa działalność Muzeum Archeologicznego w Pozna-
niu w 2014 roku, jak i latach wcześniejszych, znala-
zła odzwierciedlenie w 4 nagrodach przyznanych w 
2014 r., zdobytych w konkursie na najwybitniejsze 
wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce „Izabella 
2013”: 1) Grand Prix – za całokształt przedsięwzięć; 
2) pierwszą nagrodę i statuetkę za wystawę Daw-
ne i obecne społeczności strefy Andów (w kategorii 
„Działalność wystawiennicza”); 3) pierwszą nagrodę 
i statuetkę za program edukacyjny Znajomi sprzed 
tysiącleci 4) drugą nagrodę za działalność naukową i 
konserwatorską za Trzeci etap badań. Średniowieczny 
system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-
zachodni. Wyniki badań archeologicznych. 
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ANEKS

Publikacje pracowników Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu

w 2014 roku

Bartkowiak Łukasz
1.  Mušḫuššu na straży mezopotamskich bram 

i wrót. W: Flora i fauna w świecie starożytnym. 
Red. Ł. Bartkowiak, Poznań 2014, s. 199-216.

2.  Symbolika zwierzęca na Bramie Isztar w Babi-
lonie, W: Flora i fauna w świecie starożytnym. 
Red. Ł. Bartkowiak, Poznań 2014, s. 205-221.

3.  Bramy w ideologii królewskiej Aszurnasirapli 
II. W: Wojna i pokój w świecie starożytnym. 
Red. A. Prostko-Prostyńska, Ł. Bartkowiak, 
Ł. Hajdrych, Poznań 2014, s. 277-287.

4.  Funkcja obronna bram miejskich w Asyrii 
i Babilonii w I tys. przed Chr. W: Wojna i pokój 
w świecie starożytnym. Red. A. Prostko-Pro-
styńska, Ł. Bartkowiak, Ł. Hajdrych, Poznań 
2014, s. 261-287

Brzostowicz Michał
1.  Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska (1932-

2013). Fontes Archaeologici Posnanienses, vol 
49, Poznań 2013, s. 361-362.

2.  Stan i potrzeby badań nad konstrukcja-
mi drewnianymi pochodzącymi z grodzisk 
wczesnośredniowiecznych w Polsce. W: Dąb 
wczesnośredniowieczny – zapis poznania. Red. 
A. Stempin, W. Olek, Poznań 2014, s. 49-85.

3.  M. Brzostowicz, S. Mazurkiewicz, A. Wrzesiń-
ska, Ekshumacja szczątków powstańców pole-
głych w bitwie pod Sokołowem w 1848 roku. 
W: Museion Wrzesiński, zeszyt 3, Września 
2014, s. 116.

4.  Schyłek organizacji grodowej w Wielkopolsce. 
W: Funkcje grodów w państwach wczesnośre-
dniowiecznej Europy środkowej. Społeczeństwo, 
gospodarka i ideologia. Red. K. Chrzan, K. 
Czapla, S. Moździoch, Wrocław-Głogów 2014, 
s. 381-399. 

Chłodnicki Marek
1.  Tell el-Farkha. The changes in spatial organiza-

tion of the settlement – from the Predynastic 

to the early Dynastic periods. W: The Nile Delta 
as a centre of cultural interactions between Up-
per Egypt and Southern Levant in the 4th mil-
lennium BC. Red. A. Mączyńska, Poznań 2014 
s. 57-72. Studies in African Archaeology vol. 13.

2.  Sztuka starożytnego Sudanu w zbiorach Mu-
zeum Archeologicznego w Poznaniu. W: Sztu-
ka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, 
Szczecin 2014, s. 431-444

3.  M. Chłodnicki , K. M. Ciałowicz, Polish Exca-
vations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile 
Delta. Preliminary Report. Archeologia, vol. 
LXI (2010) 2012, s. 109-170.

4.  The „Royal” Tumulus at Hagar el-Beida. W: The 
Fourth Cataract and beyond. Proceedings of the 
12th International Conference for Nubian Stu-
dies. Red. J.R. Anderson, D.A. Welsby, British 
Museum Publications on Egypt and Sudan, 
2014, s. 833-840.

Ćwiek Andrzej
1. Old and Middle Kingdom Tradition in the Tem-

ple of Hatshepsut at Deir el-Bahari. Etudes et 
Travaux 27 (2014), s. 19-51.

Czerwiński Antoni
1.  Synkretyzm religijny w Egipcie w Okresie 

Rzymskim - próba charakterystyki w opar-
ciu o analizę stel grobowych z cmentarzyska 
w Kom Abu Billo. W: Medżat - Studia Egipto-
logiczne, t. II, Warszawa 2014, s. 135-148.

Dolata-Goszcz Kamila
1.  Prawdziwe ZOO - wierzenia starożytnych 

Egipcjan. Wiadomości Historyczne, nr 5, War-
szawa 2014, s. 29-31.

Gałęzowska Alicja
1.  Sprawozdanie z działalności Muzeum Arche-

ologicznego w Poznaniu w 2012 roku. Fontes 
Archaeologici Posnanienses, vol. 49, Poznań 
2014, s. 243-356.

Kaczmarek Jarmila
1.  Zatopione w wodzie. Archeologia doliny War-
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Profesor Stanisław Kurnatowski
(1929-2015)

 11 stycznia 2015 roku zmarł Profesor Stanisław Kurnatowski, archeolog, badacz najdawniejszych dzie-
jów ziem polskich, wybitny naukowiec o szerokich horyzontach poznawczych. 
 Urodził się 5 sierpnia 1929 roku w Lututowie, pow. wieluński, w zasłużonej dla naszego kraju rodzinie 
ziemiańskiej. Los sprawił, że już w młodzieńczym wieku nawiązał do chlubnej tradycji swego rodu, podej-
mując służbę łącznika w jednym z oddziałów Armii Krajowej, działającym w rejonie Radomska. W 1945 
roku opuścił wraz z rodziną odebrany przez władze komunistyczne majątek i osiadł w Poznaniu, gdzie kon-
tynuował naukę w Gimnazjum Marii Magdaleny. Po zdaniu matury w 1948 roku, podjął studia z zakresu 
archeologii na Uniwersytecie Poznańskim. Ukończył je w 1952 roku ze stopniem magistra, przyznanym 
na podstawie pracy „III okres epoki brązu w Wielkopolsce”. W latach 1949-1958 pracował w Muzeum Ar-
cheologicznym w Poznaniu, a następnie, w latach 1959-1999, w Instytucie Historii Kultury Materialnej (od 
1992 r.: Instytut Archeologii i Etnologii) Polskiej Akademii Nauk. Tutaj zdobywał dalsze stopnie naukowe 
– doktora i doktora habilitowanego. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Był też członkiem 
różnych stowarzyszeń naukowych, organizatorem licznych konferencji, a także badań wykopaliskowych, w 
tym prowadzonych na grodzisku i zamku w Międzyrzeczu oraz w klasztorze benedyktyńskim w Lubiniu 
(pow. kościański). Wiele projektów realizował wspólnie z żoną, wybitną mediewistką, prof. Zofią Hilczer-
Kurnatowską (1932-2013), na której pomoc zawsze mógł liczyć. 
 Profesor Stanisław Kurnatowski zostanie zapamiętany jako człowiek o szerokich zainteresowaniach, wy-
nikających z ciekawości oraz potrzeby zdobywania i pogłębiania wiedzy, pozwalającej zrozumieć przeszłość, 
którą badał z wielkim zapałem. Trudno więc było o Nim mówić jako o specjaliście od jednej epoki, bowiem 
z równą kompetencją wypowiadał się na tematy, związane z problematyką neolitu, epoki brązu, epoki żela-
za czy średniowiecza. Interesowały go nie tylko źródła, ale też metody ich pozyskiwania i opracowywania. 



Pasjonował się historią i kulturą, jednak z nie mniejszym oddaniem poświęcał się badaniom nad środowi-
skiem naturalnym i jego przemianami, czy też studiom z zakresu paleodemografii i osadnictwa. I można tak 
wyliczać w nieskończoność, lecz gdybyśmy chcieli krótko scharakteryzować Profesora, to powiedzielibyśmy, 
że interesowało Go wszystko, co dotyczyło człowieka. Ceniliśmy Jego wiedzę i elokwencję, podziwialiśmy 
chłonność umysłu i otwartość na nowe kierunki badawcze, zdumiewał nas swoją odwagą, z jaką burzył 
ustalone koncepcje lub bronił tez, które traciły popularność. Raz zamykał się w zaciszu swojego gabinetu, a 
innym razem wychodził do ludzi, by z nimi rozmawiać i dyskutować. Nie gonił za karierą, punktami i do-
brami materialnymi, szukał wiedzy i nie ustawał w jej zdobywaniu. 
 Dziś wiemy, że 11 stycznia 2015 roku odszedł wielki Humanista, prawdziwy człowiek nauki, bez którego 
świat wydaje się uboższy. Skromny, lubiany i szanowany na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

  
Michał Brzostowicz
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