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1.1. Uwagi ogólne

W latach 2014–2019 realizowano projekt badawczy Naro-
dowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11H 13 0213 82 
pt.  Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z  obszaru Pol-
ski kierowany przez prof. dr. hab. Sławomira Moździocha 
z  Ośrodka Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i  Wcze-
snego Średniowiecza Instytutu Archeologii i  Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu we współpracy 
z  prof. dr. hab. Wojciechem Chudziakiem z  Instytutu Ar-
cheologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu 
oraz prof. dr. hab. Jackiem Poleskim z  Instytutu Arche-
ologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze strony ośrodka 
wrocławskiego IAiE PAN wykonawcami tego przedsię-
wzięcia był zespół badaczy, w  skład którego weszli: Syl-
wia Rodak, Krystian Chrzan, Anna Kubicka, Anna Łuczak, 
Juliusz Twardy, Jacek Forysiak, Krzysztof Demidziuk, 
Dagmara Adamska oraz Piotr Wroniecki.

Celem projektu była przede wszystkim inwentary-
zacja założeń grodowych z  wybranych regionów Polski. 
Niniejsza publikacja dotyczy obiektów zlokalizowanych 
na Śląsku w  granicach administracyjnych powiatu no-
wosolskiego (ryc.  1, 2). Inwentaryzacja grodzisk została 
przeprowadzona z  wykorzystaniem najnowszych technik 
teledokumentacyjnych, włącznie z  fotografią lotniczą 
i  metodą LIDAR. Polegała ona także na kompleksowej 
kwerendzie źródłowej wszystkich danych dotyczących 
miejscowych grodów oraz ich opracowaniu analityczno-
źródłowym pod kątem historii badań, stanu zachowania, 
stratygrafii kulturowej, źródeł ruchomych, chronologii 
oraz funkcji wraz z  opisem środowiska przyrodniczego, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich cech geomorfolo-
gicznych i  hydrograficznych. W ramach działań podję-
tych na grodziskach wykonano także nieinwazyjne prace 
geologiczne oraz serie datowań radiowęglowych. Z pu-
blikacji wyłączono obiekty wymagające dalszej weryfika-
cji w  tym także kilka odkrytych w  trakcie analizy map 
numerycznych terenu (ryc.  2:II). Pozostawiono jedynie 
pięć, o  których pozyskano więcej informacji w  trakcie 
prac związanych z  atlasem. W ciągu kilku lat realizacji 
projektu zgromadzono liczne dane archiwalne dotyczące 
grodzisk z  powiatu nowosolskiego w  zbiorach ośrodków 
lokalnych np. Archiwum Państwowego we Wrocławiu, 

Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskie-
go we Wrocławiu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne-
go w  Głogowie, Muzeum Archeologicznego Środkowego 
Nadodrza w  Zielonej Górze z  siedzibą w  Świdnicy, Lu-
buski Wojewódzki Konserwator Zabytków w  Zielonej 
Górze, jak i  zbiorach innych instytucji naukowych, np. 
różnych ośrodków uniwersyteckich, Instytutu Archeologii 
i  Etnologii PAN, Staatsbibliothek w  Berlinie czy kolekcji 
prywatnych. Zebrane informacje zostały uporządkowane 
w  postaci elektronicznej bazy danych zamieszczonej na 
portalu internetowym. Część spośród tych danych stała 
się podstawą niniejszej publikacji.

1.2. Położenie fizjograficzne

Powiat nowosolski jest położony w  środkowej części Pol-
ski Zachodniej, w  południowo-wschodniej części woje-
wództwa lubuskiego (ryc.  1), powstałego w  1999 roku 
w  efekcie reformy administracyjnej. W latach 1946–1950 
obszar ten należał do województwa wrocławskiego, 
a  następnie w  latach 1950–1975 oraz 1975–1998 do 
województwa zielonogórskiego. Prezentowany w  atlasie 
powiat obejmuje zasięgiem fragmenty trzech makroregio-
nów fizycznogeograficznych (Kondracki 1994). Są to: Wał 
Trzebnicki, Obniżenie Milicko-Głogowskie oraz Wzniesie-
nia Zielonogórskie. W ich obrębie wydzielono takie mezo-
regiony, jak Wzgórza Dalkowskie, Obniżenie Nowosolskie, 
Pradolina Głogowska oraz Wał Zielonogórski (ryc.  3).

W środkowej części Polski Zachodniej, w pasie o sze-
rokości około 75 km, wyróżniają się trzy pradoliny: war-
szawsko-berlińska na północy, dalej barucko-głogowska 
oraz na południu wrocławsko-magdeburska. To one roz-
dzielają położone na północy Wzniesienia Zielonogórskie 
– strefę moreny czołowej powstałej w  fazie leszczyńskiej 
zlodowacenia Wisły od Wału Trzebnickiego na południu, 
wykształconego podczas zlodowaceń środkowopolskich. 
Rzeka Odra, przybierająca na tym odcinku przebieg 
równoleżnikowy, stanowi element łączący wspomniane 
pradoliny. Grody lokowano w  różnych urozmaiconych 
punktach morfologicznych omawianego terenu, zaczyna-
jąc od charakterystycznych stref kulminacji czołowo-mo-
renowych Wzgórz Dalkowskich (Popęszyce, Solniki), po 
pradolinę Odry (Bytom Odrzański) oraz różne formy po-
graniczne (Bobrowniki; Twardy et al. 2018, 95–96).

1. Zagadnienia wstępne
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Pod względem hydrograficznym badane grodziska 
znajdują się na obszarze dorzecza Odry. Teren wokół 
grodziska w  Bobrownikach jest odwadniany do lewo-
brzeżnego dopływu Odry – Śląskiej Ochli. W okolicach 
grodzisk w  Solnikach, w  Popęszycach oraz w  Gołaszynie 
przepływają rzeki: Solanka i  Białka (Biała Woda), bę-
dące również lewymi dopływami Odry. Z kolei na dnie 
doliny Odry zlokalizowane jest stanowisko w  Bytomiu 
Odrzańskim. Rejon ten odwadniają liczne bezimienne 
i  drobne cieki wodne oraz system kanałów i  rowów me-
lioracyjnych (Twardy et al. 2018, 99).

W najbliższej okolicy grodzisk wczesnośredniowiecz-
nych powiatu nowosolskiego występują różne rodzaje 

gleb, wśród których wyróżniają się strefowe z działu gleb 
autogenicznych i  z rzędu gleb brunatnoziemnych oraz 
z  rzędu gleb bielicoziemnych. Na terenach dolin rzecz-
nych przeważają natomiast gleby śródstrefowe z  działu 
gleb hydrogenicznych oraz z  działu gleb napływowych 
(ryc. 4 – Twardy et al. 2018, 99), Zwracają uwagę stano-
wiska, takie jak Bobrowniki i  Popęszyce, które zlokalizo-
wane zostały w  strefach kontaktu dwóch lub trzech róż-
nych typów gleb. W otoczeniu grodziska w  Popęszycach 
dominują nieurodzajne i  mało żyzne gleby wykształcone 
z  silnie szkieletowych utworów morenowych: gleby bie-
licowe, słabo gliniaste wytworzone z  piasków oraz gleby 
brunatne, lekkie i  średnie. Obiekt w  Solnikach został za-

Ryc. 1. Lokalizacja powiatu nowosolskiego na mapie południowo-wschodniej części Polski; oprac. K.  Chrzan

Fig. 1. Location of the Nowa Sól district on the map of southeastern part of Poland; edited by K. Chrzan
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1. Zagadnienia wstępne

łożony na glebach płowych powstałych z glin zwałowych 
oraz na glebach brunatnych, lekkich i  średnich (Twardy, 
Forysiak 2017; 2017c; 2017d; Twardy et al. 2018, 99, 
rys.  4). Wokół grodziska w  Gołaszynie także dominują 
gleby brunatne, lekkie i  średnie. W dolinie rzeki Białki, 
bezpośrednio poniżej stoku opadającego z  obszaru sta-
nowiska, występują mady ilasto-organiczne, analogicz-
nie jak w  przypadku obiektu położonego w  dolinie Odry 

w Bytomiu Odrzańskim (Twardy, Forysiak 2017a; 2017b; 
Twardy et al. 2018, 99, rys.  4).

1.3. Historia badań 
nad grodziskami powiatu nowosolskiego

Obecny powiat nowosolski obejmuje swoim zasięgiem 
fragmenty terytoriów przedwojennych powiatów nie-

Ryc. 2. Wczesnośredniowieczne grodziska powiatu nowosolskiego: I – grodziska zweryfikowane, opisane w niniejszym tomie; II – gro-
dziska domniemane, wymagające weryfikacji; A – Bobrowniki, stan.  3; B – Bytom Odrzański, stan.  1; C – Gołaszyn, stan.  5; 
D – Popęszyce, stan. 1; E – Solniki, stan. 1; 1 – Bonów I; 2 – Bonów II; 3 – Podbrzezie Górne; 4 – Kożuchów; oprac. K. Chrzan

Fig. 2. Early medieval strongholds of the Nowa Sól district: I – verified strongholds, described in this volume; II – alleged strongholds, 
requiring verification; A – Bobrowniki, site 3; B – Bytom Odrzański, site 1; C – Gołaszyn, site 5; D – Popęszyce, site 1; 
E – Solniki, site 1; 1 – Bonów I; 2 – Bonów II; 3 – Podbrzezie Górne; 4 – Kożuchów; edited by K. Chrzan
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Ryc. 3. Powiat nowosolski na tle fragmentu mapy mezoregionów Polski według J.  Kondrackiego 
(1994); oprac. K.  Chrzan

Fig. 3. Nowa Sól district against the background of a fragment of the map of mesoregions 
of Poland after J. Kondracki (1994); edited by K. Chrzan

Rys.  4. Gleby w  otoczeniu badanych grodzisk: 1 – gleby brunatne lekkie i  średnie; 2 – gleby brunatne wytworzone z  utworów py-
łowych wodnego pochodzenia; 3 – gleby bielicowe luźne, wytworzone z  piasków; 4 – gleby bielicowe słabo gliniaste, wy-
tworzone z  piasków; 5 – gleby bielicowe gliniaste, wytworzone z  piasków; 6 – gleby płowe wytworzone z  glin zwałowych; 
7 – gleby murszowe; 8 – mady lekkie, średnie i  ciężkie; 9 – grodziska; 10 – ważniejsze miasta; za Twardy et al. 2018, rys.  4

Fig. 4. Soils around the studied strongholds: 1 – light and medium brown soils; 2 – brown soils developed from loam; 3 – loose 
podzolic soils developed from sands; 4 – subclass loamy soils developed from sands; 5 – subclass loamy soils developed from 
sands; 6 – gray-brown classify soils developed from glacial tills; 7 – muck soils; 8 – light, medium and heavy alluvial soils; 
9 – pages; 10 – major towns; after Twardy et al. 2018, Fig. 4
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1. Zagadnienia wstępne

mieckich: Freystadt (Kożuchów), Glogau (Głogów) 
i  Grünberg (Zielona Góra) znajdujących się w  grani-
cach administracyjnych prowincji Schlesien (w latach 
1815–1919 oraz 1938–1940) i  Niederschlesien (w latach 
1919–1938 oraz 1941–1945; Demidziuk 2019) – ryc.  5. 
Niemal cały ten obszar we wczesnym średniowieczu 
wchodził w  skład ziemi śląskiej, której granice w  XI–XII 
wieku można utożsamiać z zasięgiem władzy biskupstwa 
wrocławskiego.

Grodziska położone na obszarze dzisiejszego powia-
tu nowosolskiego znalazły się w  kręgu zainteresowań 
miejscowych miłośników starożytności już w  połowie 
XIX wieku. To wówczas pojawiły się pierwsze informacje 
o  tego typu obiektach posiadających charakterystyczną 
formę terenową oraz przypadkowo odkrywanych na nich 
znaleziskach, głównie fragmentach naczyń ceramicznych. 
W tym samym wieku ukazały się drukiem prace Juliusa 
Zimmermanna (1875; 1881) i  Hansa Söhnela (1896). 
Rezultaty ówczesnych odkryć znane są także z  krótkich 
notatek archiwalnych, przechowywanych obecnie w zbio-
rach tzw. Wydziału Samorządowej Prowincji Śląskiej Ar-
chiwum Państwowego we Wrocławiu.

Od pierwszej połowy XIX wieku zabytki śląskie tra-
fiały do Królewskiego Muzeum Sztuki i  Starożytności 
(Königliches Museum für Kunst und Altertümer, 1815–
–1862). Ważnym wydarzeniem dla ówczesnej śląskiej 
archeologii było powstanie w  1858 roku towarzystwa 

dążącego do stworzenia Muzeum Starożytności Ślą-
skich (Verein für das Museum  Schlesischer  Altertümer), co 
w  1859 roku stało się faktem.  Rolę tej placówki konty-
nuowało od 1899 roku Muzeum Rzemiosła Artystyczne-
go i  Starożytności (Schlesisches  Museum für Kunstgewerbe 
und Altertümer). Dzięki wspomnianemu stowarzyszeniu 
udało się zorganizować system ochrony zabytków oparty 
na działalności okręgowych opiekunów zabytków, którzy 
zgłaszali do Muzeum wszelkie odkrycia dokonane na te-
renie ich okręgów (Grunwald, Reichenbach 2009, 66). 
Za jego pośrednictwem były także finansowane prace 
wykopaliskowe na grodziskach prowadzone przez Gerar-
da Bersu, jak i  akcja inwentaryzacyjna grodzisk będąca 
dziełem Maxa Hellmicha. Podobnie jak w  wielu innych 
przypadkach sukcesy ówczesnej ochrony zabytków by-
ły efektem działalności kilku, szczególnie aktywnych 
osób, w  tym Wilhelma Gremplera, Hansa Segera i  Mar-
tina Jahna. Te działania, w  przypadku badań grodzisk 
uzasadniane polityką historyczną wobec powstałej przy 
granicach Śląska niepodległej Polski, uzyskały wsparcie 
wskutek utworzenia w  1931 roku Landesamt für Vor-
geschichtliche Denkmalpflege, kierowanego przez Marti-
na Jahna. Prace terenowe prowadzone na grodziskach 
nie zaowocowały jednak opracowaniami syntetycznymi, 
być może ze względu na zbliżającą się wojnę. Dopiero 
w  1938 roku, roku aneksji Austrii i  Czech ukazała się 
praca Hermanna Uhtenwoldta (1938), a  w 1941 roku 

Ryc. 5. Fragment mapy Prowincji Śląsk z  1905 roku z  naniesionymi współczesnymi granicami powiatu nowosolskiego; oprac. K.  Chrzan

Fig. 5. Fragment of the map of the Silesia Province from 1905 with contemporary borders of the Nowa Sól district; edited by K. Chrzan
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powstało ostatecznie nieopublikowane, zaginione dzieło 
Johannesa Pätzolda – Wehranlagen in Schlesien.

Jednym z  pierwszych grodzisk śląskich na których 
podjęto prace wykopaliskowe, obok Milicza, pow. mi-
licki (1853 rok) i  Góry Bazaltowej w  Strzegomiu, pow. 
świdnicki (1873 rok; Rodak 2017, 21) było grodzisko 
w  Popęszycach (1875 rok; Jahn 1937; Kieseler 2012, 
230 i nn.). Informacje o  efektach badań lub przypadko-
wych odkryciach dokonywanych na terenie grodzisk były 
publikowane na łamach czasopism historycznych i  ar-
cheologicznych takich jak Schlesiens Vorzeit in Bild und 
Schrift (Popęszyce: Drescher 1866/67, 92; Zimmermann 
1875, 206; Luchs 1881, 20–22) i  Schlesische Provinzial-
blätter (Solniki: SP 1865, 73).

W 1869 roku ukazała się praca autorstwa Oscara 
Schustera opisująca wały oraz inne obiekty obronne z  te-
renu państwa niemieckiego, w  skład którego wchodził 
wówczas również obszar dzisiejszej Polski Zachodniej 
(Solniki, Popęszyce). Kolejny wykaz pradziejowych oraz 
średniowiecznych założeń obronnych na terenie wschod-
nich Niemiec, w  którym znalazły się wspomniane już 
wyżej grodziska Popęszyce i Solniki, został opublikowany 
w  1888 roku przez Roberta Behlę (Behla 1888).

Inwentaryzację grodzisk wczesnośredniowiecznych 
na Śląsku rozpoczęto na szerszą skalę dopiero na po-
czątku XX wieku. Efektem zwiększonego zainteresowa-
nia obiektami o  charakterystycznej formie terenowej 
występującymi na Wzgórzach Dalkowskich była przede 
wszystkim kontynuacja badań archeologicznych na gro-
dzisku w  Popęszycach przez Martina Jahna w  1926 ro-
ku (1937). Wyniki poszukiwań i  przypadkowych odkryć 
na terenie powiatu nowosolskiego zaowocowały także 
krótkimi wzmiankami, które ukazywały się na łamach 
dwóch archeologicznych czasopism Altschlesien (od 1922 
roku) oraz Altschlesische Blätter (od 1926 roku).

W okresie pomiędzy 1918 a  1939/1945 na Śląsku 
przeprowadzono 15 większych kampanii wykopalisko-
wych na grodziskach (Grunwald, Reichenbach 2009, 
65). Prowadzone wówczas badania skupiły się jednak 
w  południowej strefie Dolnego Śląska. Dopiero w  latach 
trzydziestych XX wieku rozpoczęto prace na grodziskach 
północno-zachodniej części Śląska: w  Gostyniu, Popę-
szycach i  Klenicy (Jahn 1937; Langenheim 1937, 1938, 
1939; Petersen 1937; Schmid 1938; Pätzold 1939). 
Ceramika odkrywana na tych grodziskach miała wska-
zywać na kontakty napływającej ludności słowiańskiej 
z  pozostałymi, jeszcze od okresu starożytności, społecz-
nościami germańskimi od których przejęto znajomość 
zaawansowanych technik wytwarzania naczyń. Ta sama 
argumentacja odwrócona po drugiej wojnie światowej 
stała się dowodem na ciągłe zasiedlenie Śląska przez 
Słowian od czasów starożytności. W obu przypadkach 
podstawą wywodów było wczesne datowanie odkrywa-
nych na wspomnianych wyżej grodziskach naczyń ce-
ramicznych. Dopiero w  ostatnich latach, głównie dzięki 

dendrochronologii, udało się „odmłodzić” ceramikę uwa-
żaną wówczas za V–VII-wieczną o  około 200 do 300 lat.

Dokumenty archiwalne dla dawnych powiatów Frey-
stadt, Glogau i  Grünberg przechowywane są w  dwóch 
wrocławskich instytucjach: Archiwum Państwowym (da-
lej APW) i Muzeum Archeologicznym, Oddziale Muzeum 
Miejskiego Wrocławia (dalej MA O.MMW). Archiwalia 
znajdujące się obecnie w APW, wchodzą w skład zespołu 
pod nazwą Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej (da-
lej WSPŚ) i  pomieszczone są w  3 jednostkach: Landkreis 
Glogau – sygn.  686-693 (w 8 poszytach); Landkreis Frey-
stadt – sygn.  681-683 (w 3 poszytach); Landkreis Grün-
berg – sygn.  701-702 (w 3 poszytach). O ile dokumenty 
APW są spójne i  zunifikowane – zazwyczaj jeden poszyt 
odnosi się do jednej miejscowości – o  tyle dokumenty 
MA O.MMW stanowią konglomerat różnej wartości in-
formacji, nie zawsze bezpośrednio związanych z konkret-
nymi miejscowościami i  grodziskami (Demidziuk 2019). 
Ważną rolę w  badaniach grodzisk w  rejonie Nowej Soli 
odegrała inwentaryzacja tych obiektów wykonana przez 
Maxa Hellmicha w  latach 1928–1932. Efektem jego pra-
cy była kartoteka grodzisk śląskich, obecnie przechowy-
wana w  archiwum Muzeum Archeologicznego, Oddziału 
Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Niewielka jej część 
została opublikowana w  formie katalogu, w  którym 
znalazły się wszystkie prezentowane w  niniejszym opra-
cowaniu grodziska wczesnośredniowieczne z  powiatu 
nowosolskiego, a  zaproponowana wówczas chronolo-
gia w  wielu przypadkach pozostała aktualna (Hellmich 
1930, 37–47; Demidziuk 2014).

Po drugiej wojnie światowej w  ramach badań nad 
początkami państwa polskiego rozpoczęto badania wy-
kopaliskowe na wielu stanowiskach grodowych z  okresu 
wczesnopiastowskiego. Ich efektem było pozyskanie wie-
lu nowych informacji i źródeł archeologicznych z  tego ty-
pu obiektów. Ogromny zakres akcji spowodował jednak, 
że efekty ówczesnych prac w  znacznej części nie zosta-
ły opublikowane. Dopiero w  ostatnich latach udało się 
opracować i  udostępnić drukiem kilka z  przebadanych 
stanowisk m.in. w  ramach serii wydawniczej Origines 
Polonorum.

Planową akcję inwentaryzacji i  weryfikacji grodzisk 
kontynuował na obszarze województwa wrocławskie-
go Wojewódzki Konserwator Zabytków. W badaniach 
uczestniczyły również Zakład Archeologii Instytutu Hi-
storii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk we 
Wrocławiu oraz miejscowe Muzeum Archeologiczne. 
Efektem tych prac był katalog grodzisk województwa 
wrocławskiego (Kaletynowie, Lodowski 1968). Równole-
gle prace inwentaryzacyjne prowadzili Włodzimierz An-
toniewicz i  Zofia Wartołowska. Ich efektem była Mapa 
grodzisk w  Polsce wydana w  1964 roku.

Lata powojenne nie dostarczyły znaczących odkryć. 
Województwo zielonogórskie nie miało takich możliwo-
ści rozwoju badań archeologicznych, jak województwo 
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wrocławskie. Znalazło to swoje odbicie w  pierwszym 
opracowaniu katalogu dolnośląskich grodzisk wcze-
snośredniowiecznych (Kaletynowie, Lodowski 1968). 
Nie  znalazły się w  nim znane przed wojną założenia 
obronne z  terenu powiatu nowosolskiego, a  nawet gło-
gowskiego, które z  historycznego punktu widzenia nale-
żą do Śląska. Pierwsze badania grodzisk tego rejonu były 
efektem zaangażowania służb konserwatorskich z  Zie-
lonej Góry oraz formujących się placówek muzealnych: 
Muzeum Ziemi Lubuskiej (obecnie Muzeum Archeolo-
giczne Środkowego Nadodrza w  Zielonej Górze z  siedzi-
bą w  Świdnicy) oraz Muzeum Hutnictwa i  Odlewnictwa 
Metali Kolorowych w  Głogowie (obecnie Muzeum Arche-
ologiczno-Historyczne w  Głogowie).

Podobnie jak w  przypadku prac nad początkami 
państwa polskiego także i  ta akcja nie została ostatecznie 
w  sposób dogłębny podsumowana. Dopiero w  ostatnich 
latach materiały z  tego okresu są weryfikowane i  publi-
kowane (Gruszka 2012; 2014; 2016; 2016a).

Na szerszą skalę prace archeologiczne podjęto tylko 
na grodzisku w  Solnikach w  1965 roku pod kierunkiem 
Mieczysława Kaczkowskiego z  ramienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Archeologicznych w  Zielonej 
Górze. Wówczas założono dwa wykopy, które nie zo-
stały zasypane i  do dziś są widoczne w  terenie. Wyniki 
badań zostały opublikowane w  niewielkim zakresie na 
łamach lokalnego czasopisma Zielonogórskie Zeszyty Mu-
zealne, wydawanego od 1969 roku do 1972 roku (Ko-
łodziejski 1969, 184–185, 189; 1969a, 301, 304; Kacz-
kowski 1971, 13, ryc.  1:15, ryc.  16:5–7, 9, ryc.  17:9–17, 
ryc.  18:1–2; 1972, 466, tab. XIII). Kolejne badania na 
tym stanowisku zostały przeprowadzone w  1972 roku 
pod kierunkiem Adama Kołodziejskiego. Niestety, wyniki 
tych prac pozostają nieopracowane, a  pozyskane wów-
czas materiały zabytkowe są obecnie przechowywane 
w  dwóch różnych placówkach muzealnych.

Pierwszą pracą syntetyczną dotyczącą osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego w  tym rejonie jest publika-
cja autorstwa Zofii Hilczerówny i  Aliny Urbańskiej-Ło-
sińskiej pt.  Rozwój terenów osadniczych u  schyłku sta-
rożytności i  we wczesnym średniowieczu w  południowej 
części województwa zielonogórskiego wydanej w  1970 
roku. To  w  niej zostały zawarte, często lakoniczne infor-
macje o  grodziskach w  powiecie nowosolskim, pocho-
dzące głównie z  niemieckiej literatury okresu międzywo-
jennego.

Większe zainteresowanie tymi rejonami przypadło 
dopiero na lata 80. i  90. XX wieku. W 1980 roku oraz 
w  latach 90. XX wieku powstały pierwsze wykazy sta-
nowisk grodowych i  osadniczych datowanych na okres 
pradziejowy oraz średniowieczny z  terenu wojewódz-
twa zielonogórskiego, często opierające się na starszych 
publikacjach lub nowych badaniach powierzchniowych 
podejmowanych w  ramach Archeologicznego Zdjęcia 
Polski (Lodowski 1980; Lewczuk 1993; 1999). Poszuki-

wania wzmiankowanego w  średniowiecznych źródłach 
grodu kasztelańskiego „Bytom” prowadzone w  latach 60. 
XX wieku przez Edwarda Dąbrowskiego zakończyły się 
sukcesem. W efekcie na obszarze grodziska w  Bytomiu 
Odrzańskim rozpoczęto prace wykopaliskowe i  kontynu-
owano je z  przerwami w  latach 1984–2003 pod kierow-
nictwem Sławomira Moździocha z  Instytutu Archeologii 
i  Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Re-
zultatem prac archeologicznych zakrojonych na szeroką 
skalę było odkrycie reliktów grodu, na którym na pod-
stawie rozmieszczenia i  rodzaju obiektów oraz zabytków, 
wydzielono dwie strefy funkcjonalne: castrum minus 
czyli gród mniejszy oraz castrum maius – gród większy 
(Moździoch 2002). Najnowszą publikacją podsumowu-
jącą rozwój osadnictwa w  rejonie Nowej Soli i  Głogowa 
jest praca autorstwa Krzysztofa Czapli (2014).

Na podstawie analizy danych archiwalnych i  wy-
ników prac wykopaliskowych prowadzonych na tere-
nie powiatu nowosolskiego wyróżniono pięć grodzisk: 
Bobrowniki, Bytom Odrzański, Gołaszyn, Popęszyce oraz 
Solniki, które łączono z  okresem wczesnego średniowie-
cza. Badania archeologiczne przeprowadzone w  latach 
przed- i  powojennych wskazują, że obiekty te posiadają 
duży potencjał badawczy, który wymaga podjęcia syste-
matycznych prac terenowych.

1.4. Podstawy chronologii

Fragmenty naczyń ceramicznych stanowią główną, a cza-
sami jedyną kategorię źródeł archeologicznych, pozy-
skanych w  trakcie różnych prac terenowych. Nic zatem 
dziwnego, że podstawą datowania grodzisk z  powiatu 
nowosolskiego jest przede wszystkim ich analiza styli-
styczno-technologiczna. Liczny zbiór ceramiki pochodzi 
z  badań archeologicznych przeprowadzonych na gro-
dzisku w  Bytomiu Odrzańskim, Popęszycach i  Solnikach. 
Dotychczasowy stan badań nad rozwojem garncarstwa 
wczesnośredniowiecznego na stanowiskach grodowych 
i  osadniczych w  rejonie Wzgórz Dalkowskich i  Pradoli-
ny Głogowskiej, pozwala wyróżnić zespoły ceramiczne 
charakterystyczne dla węższych faz chronologicznych, 
związanych ze starszą, plemienną (Popęszyce, Solniki) 
oraz młodszą, państwową fazą wczesnego średniowiecza 
(Bytom Odrzański). Do analizy fragmentów naczyń cera-
micznych wykorzystano dotychczasowe opracowania ce-
ramiki wczesnośredniowiecznej (Hołubowicz 1965; Her-
mann 1966; Hilczerówna 1967; Łosiński, Rogosz  1983; 
Buko 1990; Rzeźnik 1995; Paternoga, Rzeźnik 2004, 
142–147; Siemianowska 2010; Paternoga et al. 2017; 
Rodak 2017, 155–161).

Wśród zespołów naczyń glinianych nawiązujących 
do starszego nurtu garncarstwa wczesnośredniowiecz-
nego z  IX–X wieku, przeważają formy lepione ręcznie za 
pomocą techniki ugniatania, a  następnie obtaczane przy 
użyciu koła garncarskiego. Zasięg obtaczania obejmo-
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wał najczęściej przykrawędną część naczynia lub sięgał 
do załomu brzuśca. Zdarzają się również formy obta-
czane na całej powierzchni aż do dna. Do ich produk-
cji wykorzystywano przede wszystkim masę garncarską 
zawierającą głównie domieszkę piasku i  tłucznia różnej 
granulacji. Często występują formy esowate lub ze słabo 
wyodrębnionym brzuścem oraz dwustożkowate, niekie-
dy z  ostrym załomem osadzone na płaskim dnie z  wi-
docznym odciskiem osi koła garncarskiego. Zdobnictwo 
obejmowało najczęściej górną partię barku, tuż pod wy-

lewem i  było wykonywane najczęściej przy użyciu narzę-
dzia grzebykowego. Przeważa motyw zwielokrotnionej 
linii falistej, czasami w  kombinacji z  dookolnymi żłob-
kami poziomymi, rzędy pojedynczych lub podwójnych 
nakłuć grzebykowych, niekiedy w  połączeniu z  dookol-
nymi żłobkami poziomymi, pionowe lub ukośne nakłu-
cia zamknięte między pasmami żłobków poziomych oraz 
listwa plastyczna na szyjce.

Ostatnie badania ceramiki pochodzącej ze stanowisk 
zlokalizowanych w  północno-zachodniej części Dolnego 

Ryc. 6. Przykłady ceramiki naczyniowej grupy dalkowsko-obrzańskiej (a-d) oraz Solniki-Lipowiec (e, f) z  osady 
w  Obiszowie, pow. polkowicki, stan.  9; za Siemianowska 2017, ryc.  1

Fig. 6. Examples of pottery from the Dalkowo-Obra group (a-d) and the Solniki-Lipowiec group (e, f) from the 
settlement in Obiszów, Polkowice district, site 9; after Siemianowska 2017, Fig. 1
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Śląska i  w południowo-zachodniej Wielkopolsce pozwo-
liły zwrócić uwagę na charakterystyczne naczynia z  pla-
styczną listwą umieszczoną na szyjce, z  mocno wychy-
lonym wylewem i  bogatym ornamentem grzebykowych 
nakłuć, ułożonych w jodełkę lub w połączeniu z pasmami 
zwielokrotnionej linii falistej lub prostej (tzw. ornamen-
tyka reliefowa). Są to formy wykonane techniką lepienia 
i  obtaczane, najczęściej od krawędzi do załomu brzuś-
ca, przy zastosowaniu rotacji koła garncarskiego. Domi-
nują naczynia baniaste oraz formy smukłe. Zostały one 
uznane za lokalny nurt garncarski, określony mianem 
dalkowsko-obrzańskiej grupy form, rozpoznany na wielu 
stanowiskach w  rejonie Głogowa i  datowany na okres od 
IX/X wieku po przełom X i XI wieku (Siemianowska 2010 
– tam starsza literatura; ryc.  6:a-d). Analogiczne formy, 
określane jako typ Bruszczewo datowane od trzeciej ćwier-
ci IX wieku do połowy X wieku, znane są również z połu-
dniowej Wielkopolski (Brzostowicz 1998; 2002, 38–41).

Nowsze studia nad ceramiką wczesnośredniowiecz-
ną w  tym rejonie pozwoliły wydzielić także inną lokal-
ną grupę naczyń. Były one całkowicie obtaczane na kole 
garncarskim, silnie profilowane, z  mocno wysklepionym 
barkiem, którego maksymalna wydętość przypada na 
2/3  wysokości naczynia. Cechą charakterystyczną tych 
naczyń jest również obecność profilowanego wylewu z za-
znaczoną krawędzią dolną oraz motywów zdobniczych 
obejmujących górną część brzuśca w  formie dwóch lub 
trzech układów pasm grzebykowej linii falistej, niekiedy 
rytej dość płytko. Naczynia te określane w literaturze jako 
typ Solniki-Lipowiec reprezentują nurt naczyń całkowicie 
obtaczanych, charakterystycznych dla terenów Wzgórz 
Dalkowskich i Pradoliny Głogowskiej, utożsamianych z  te-
rytorium zamieszkałym przez znane ze źródeł pisanych 
plemię Dziadoszan (ryc.  6:e,f). Pojawiają się one już pod 
koniec trzeciej ćwierci X wieku i były użytkowane do koń-
ca X wieku (Paternoga et al. 2017 – tam dalsza literatura).

W zespołach ceramiki pochodzących z  tego rejonu 
zwracają również uwagę formy dwustożkowate, zdobio-
ne listwami plastycznymi umieszczonymi nad załomem 
brzuśca, nawiązujące do naczyń typu Tornow-Klenica 
(Hermann 1966, 117). Naczynia te najliczniej odnotowa-
no w  grodach założonych na planie owalu o  średnicy nie 
przekraczającej kilkudziesięciu metrów, które wyróżniały 
się niewielką powierzchnią majdanu w  stosunku do wiel-
kości fortyfikacji, zlokalizowanych na pograniczu Śląska, 
Wielkopolski i Łużyc (Herrmann 1966; Hilczerówna 1967; 
Lodowski 1980, 108; Dulinicz 1994, 32). W starszej litera-
turze grodziska te zarówno z terenu Łużyc, jak i północno-
-zachodniej części Śląska datowano na podstawie ceramiki 
na VI–VII wiek. Obecnie uważa się, że grody te powstały 
w  IX–X wieku (Dulinicz 1994 – tam starsza literatura). 
Ta zmiana poglądów na chronologię była skutkiem po-
jawienia się datowań dendrochronologicznych i  związa-
nego z  tym znacznego „odmłodzenia” ceramiki i  rewizji 
dotychczasowej interpretacji realiów stratygraficznych.

Wśród publikowanych w niniejszym tomie stanowisk 
jedynie gród w  Popęszycach swoją formą ściśle nawiązu-
je do założeń obronnych typu Tornow-Klenica.

Na badanym terytorium dość liczną grupę stanowią 
także garnki z  dwustożkowatym załomem, ornamento-
wane w  górnej partii brzuśca ukośnymi lub pionowymi 
krótkimi żłobkami wykonanymi wielozębnym narzę-
dziem, zamkniętymi niekiedy pomiędzy rytymi dookol-
nymi żłobkami poziomymi (Popęszyce, Solniki). Są one 
charakterystyczne dla form typu Menkendorf/Szczecin 
i  najlepiej rozpoznane na terenie Pomorza Zachodnie-
go, głównie w  nawarstwieniach kulturowych Szczeci-
na, gdzie są datowane w  zespołach na drugą połowę 
IX i  X  wiek (Łosiński, Rogosz  1983, 205–208). Na tere-
nie Wielkopolski naczynia zaliczane do tej grupy licznie 
występują w  fazie C – od połowy IX wieku do połowy 
X  wieku (Dulinicz 2001, 53–54).

Kolejną grupę znalezisk ceramicznych można łączyć 
z  garncarstwem młodszych faz wczesnego średniowie-
cza. Są to naczynia całkowicie obtaczane, wykonane na 
kole garncarskim techniką taśmowo-ślizgową. Dominu-
jącą formą był garnek o  esowatym profilu z  różnorodnie 
umieszczonym załomem brzuśca osadzony na dnie wklę-
słym często zaopatrzonym w  znak garncarski. Przewa-
żają naczynia zdobione dookolnymi żłobkami poziomy-
mi wykonanymi jednozębnym narzędziem lub niekiedy 
grzebykiem oraz formy zdobione dodatkowo pojedyn-
czym motywem umieszczonym nad żłobkami w  górnej 
partii brzuśca tzw. ornament fryzowy (Buko 1990; Ro-
dak 2017, 155–161).

Istotne znaczenie dla określenia czasu funkcjonowa-
nia prezentowanych grodzisk mogą mieć także pozosta-
łe kategorie zabytków wydzielonych, takie jak np. broń 
(por. topór z  tzw. brodą odkryty na grodzisku w  Popę-
szycach uznawany przez niektórych badaczy za topór 
w  typie wielkomorawskiej bradaticy związany z  połu-
dniowym kręgiem kulturowym). Za wyznacznik chro-
nologiczny można uznać fragment oprawki rogowej 
lub okładziny grzebienia zdobionej charakterystycznym 
ornamentem oczkowo-liniowym z  grodziska w  Solni-
kach, który ma swoją genezę w  Wielkopolsce i  na Kuja-
wach, gdzie jest datowany na pierwszą połowę XI wieku 
(Jaworski 1993, 148, ryc.  9; 1998; 2015, 234). W przy-
padku młodszych faz wczesnego średniowiecza za tzw. 
datowniki można uznać monety (odkryte na grodzisku 
w  Bytomiu Odrzańskim), części oporządzenia jeździec-
kiego (ostrogi, podkowy pochodzące z  Solnik oraz Byto-
mia Odrzańskiego) oraz ozdoby i części stroju (kabłączki 
skroniowe, sprzączki do pasa – Bytom Odrzański, pacior-
ki szklane – Gołaszyn), wyroby związane z  tkactwem 
(przęśliki z  łupku owruckiego – Bytom Odrzański) oraz 
przedmioty wykonane z rogu, które jednak posiadają sto-
sunkowo szerokie ramy chronologiczne.

Przedmiotem dyskusji pozostaje problem identyfiko-
wania grodów z  działalnością wspominanych w  literatu-
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rze społeczności plemiennych. W północno-zachodniej 
części Dolnego Śląska w  dorzeczu Odry i  Bobru więk-
szość badaczy zgodnie lokalizuje plemię Dziadoszan. 
Nazwa plemienia wzmiankowana jest po raz pierwszy 
w przekazie tzw. Geografa Bawarskiego z połowy IX wie-
ku, gdzie zostało im przypisane posiadanie 20 civitates. 
Dziadoszanie zostali wspomniani również w  kronice bi-
skupa merseburskiego Thietmara z połowy XI wieku oraz 
w  tzw. dokumencie praskim z  1086 roku. Dotychczaso-
wy stan rozpoznania śladów osadnictwa wczesnośrednio-
wiecznego w  rejonie Głogowa oraz kultura materialna 
tego rejonu, pozwala zarówno historykom, jak i  arche-
ologom przypisywać ten obszar właśnie plemieniu Dzia-
doszan (Hilczerówna, Urbańska-Łosińska 1970, 85; Lo-
dowski 1980, 118–120; Czapla 2006, 146).

Źródła pisane dostarczają także informacji o  gro-
dach, określanych od XIII wieku jako kasztelańskie, 
które funkcjonowały na Śląsku w  ramach organizacji 
wczesnopaństwowej. Dla określenia chronologii grodu 
bytomskiego istotne stają się wzmianki zawarte w  XII-
-wiecznej kronice Galla Anonima oraz bulla papieska 
Innocentego IV z  1245 roku, w  której znalazły się na-
zwy grodów położonych na obszarze biskupstwa wro-
cławskiego (SUb II, 287). Z kolei w  młodszych doku-
mentach wystawianych w  XIII i  XIV wieku wymienione 
są imiona kasztelanów, którzy występowali wówczas 
jako świadkowie wystawianych dokumentów. Nie ma 
jednak pewności czy istnienie urzędu kasztelańskie-
go było równoznaczne z  istnieniem grodu, czy jedy-
nie podległego mu okręgu, przynajmniej w  XIII wieku.

Znacznie pewniejsze wydają się być wyniki datowań 
metodami fizyczno-chemicznymi. W przypadku grodzisk 
nowosolskich są to niestety wciąż jeszcze daty nieliczne 
i  dotyczące niewielu prób pozyskanych w  trakcie stacjo-
narnych badań wykopaliskowych.

Istotne dla określenia chronologii bezwzględnej ana-
lizowanych grodzisk są wyniki oznaczeń radiowęglowych 
wykonanych dla grodziska w  Solnikach i  Popęszycach 
w Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Cianowicach 
pod kierunkiem prof. dr. hab. M.  Krąpca. Z grodziska 
w  Solnikach z  nawarstwień kulturowych wykonano pięć 
datowań, z  których dwie daty 14C są zbliżone i  wskazują 
na budowę/użytkowanie grodu już w  połowie VIII wie-
ku (711–764 AD oraz 713–765 AD; por. Twardy et al. 
2018, 109). Z kolei wyniki 14C dla grodziska w  Popęszy-
cach potwierdzają budowę umocnień grodu w  X wieku: 
1050±80 lat BP (MKL-3611; 1 s cal: 887–1146 AD), 
905±60 lat BP (MKL-3614; 1 s cal: 1041–1186 AD; 
Twardy et al. 2018, 112).

1.5. Układ katalogu 
i sposób prezentacji źródeł

Zaprezentowany w  niniejszej pracy opis grodów wcze-
snośredniowiecznych z  obszaru powiatu nowosolskiego, 

znalazł swoje odbicie w  przyjętej formie katalogu. Za-
wiera on pięć stanowisk grodowych ułożonych w  kolej-
ności alfabetycznej.

Na wstępie zestawienia informacji o  każdym z  gro-
dów widnieje nazwa miejscowości i  gmina, w  obrębie 
której stanowisko występuje. W kolejnych punktach za-
warto informacje dotyczące numeru stanowiska w  miej-
scowości, numeru obszaru Archeologicznego Zdjęcia 
Polski (dalej AZP) oraz numeru stanowiska w  obrębie 
danego arkusza AZP, na podstawie danych pozyskanych 
z  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w  Zielonej Górze.

W dalszej części uwzględniono również dawną 
przedwojenną nazwę stanowiska oraz nazwę lokalną, 
pod którą obiekt funkcjonował w  literaturze do 1945 ro-
ku (w niektórych przykładach z  uwzględnieniem zmian 
następujących po roku 1936). Wykaz ten został opraco-
wany na podstawie dokumentacji zachowanej w  Archi-
wum Państwowym we Wrocławiu oraz w  archiwum Mu-
zeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego 
we Wrocławiu przez Krzysztofa Demidziuka (2019) oraz 
map archiwalnych przechowywanych obecnie w Staatsbi-
bliothek Berlin.

Następnie podano dokładną lokalizację stanowiska 
w  oparciu o  współrzędne geograficzne oraz mezoregion 
fizycznogeograficzny według regionalizacji Polski opraco-
wanej przez J.  Kondrackiego (1994).

Opis środowiska fizyczno-geograficznego zawiera 
podstawowe informacje o  geomorfologii i  geologii stano-
wiska i  jego najbliższej okolicy wraz z  opisem hydrogra-
fii i  gleb. Szczegółowe opracowania dla poszczególnych 
grodów zostały przygotowane przez dr. hab. Jacka Fory-
siaka, prof. nadzw. UŁ oraz dr. hab. Juliusza Twardego, 
prof. nadzw. UŁ z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii 
Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 
(Twardy, Forysiak 2017a-d; Twardy et al. 2018).

W następnym punkcie katalogu (Opis stanowiska) 
znalazła się charakterystyka danego grodu, w  której 
uwzględniono: ogólny plan grodu, jego wymiary liczone 
po linii rozsypiska wałów, stopień zniszczenia obiektu 
oraz powierzchnię. Na podstawie danych LIDAR zosta-
ły wykonane nowe plany stanowisk przez A.  Kubicką 
i  A.  Łuczak. Dodatkowe informacje przynoszą zdjęcia 
lotnicze wykonane przez P.  Wronieckiego. W tym miej-
scu zamieszczono również archiwalne opisy stanowisk 
z uwzględnieniem zachowanej, przedwojennej dokumen-
tacji rysunkowej i  fotograficznej oraz dawnych map prze-
chowywanych w  Staatsbibliothek Berlin. W niektórych 
przypadkach uwzględniono również informacje o  danym 
obiekcie, znajdujące się na kartach Archeologicznego 
Zdjęcia Polski, zweryfikowane podczas kwerendy wyko-
nywanej przez autorów katalogu.

Historia badań i  opracowań zawiera szczegółowy 
opis wzmianek, przypadkowych odkryć oraz podejmo-
wanych prac analitycznych i  terenowych od XIX wieku 
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do czasu przygotowania niniejszego opracowania. W po-
niższych opisach zawarto: rok badań, charakter i  zakres 
prac (numeracja i  lokalizacja poszczególnych wykopów), 
nazwę instytucji oraz nazwisko prowadzącego. Wskaza-
no najważniejsze średniowieczne źródła pisane dotyczące 
miejscowości na obszarze których położone są analizo-
wane stanowiska. Tą część opracowania dodatkowo uzu-
pełnia obszerna bibliografia, uwzględniająca dokumenta-
cje archiwalne z  Archiwum Państwowego we Wrocławiu, 
archiwum Muzeum Archeologicznego, Oddziału Mu-
zeum Miejskiego we Wrocławiu (Demidziuk 2019) oraz 
archiwów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Gło-
gowie i  Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadod-
rza w  Zielonej Górze z  siedzibą w  Świdnicy oraz liczne 
zebrane i  uporządkowane wzmianki w  publikacjach.

Zakres prac badawczych to opis prac podejmowa-
nych na grodziskach wraz z  opisem stratygrafii pionowej 
i  poziomej oraz lokalizacją wykopów. Omówiona została 
tutaj w  miarę możliwości i  stopnia rozpoznania zabudo-
wa wnętrza grodów oraz konstrukcje umocnień. Szcze-
gółowo opisane zostały wyniki odwiertów geologicznych 
wykonanych w  ramach realizacji projektu badawczego 
Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z  obszaru Polski 
przez zespół dr. hab. Jacka Forysiaka, prof. nadzw. UŁ 
oraz dr. hab. Juliusza Twardego, prof. nadzw. UŁ z  Kate-

dry Geomorfologii i  Paleogeografii Wydziału Nauk Geo-
graficznych Uniwersytetu Łódzkiego (Twardy, Forysiak 
2017a-d; Twardy et al. 2018).

Na podstawie wyników badań powierzchniowych 
wykonywanych w  ramach Archeologicznego Zdjęcia Pol-
ski dla każdego stanowiska starano się, w  miarę możli-
wości opisać jego zaplecze osadnicze.

Chronologię stanowisk określono na podstawie in-
formacji zawartych w  literaturze, weryfikowanych pod-
czas własnych prac terenowych i  analitycznych. W  efek-
cie został zaprezentowany aktualny stan badań nad 
podstawami datowania grodów w powiecie nowosolskim. 
W przypadku analiz technologiczno-stylistycznych do-
stępnych fragmentów naczyń ceramicznych, wykonanych 
przez S.  Rodak, na potrzeby niniejszego opracowania 
podawano technikę produkcji naczyń, zasięg obtaczania, 
rodzaj i  zasięg ornamentu, ukształtowania krawędzi wy-
lewów oraz rodzaje den. Uwzględniono te cechy diagno-
styczne ceramiki, które pozwalają uściślić chronologię 
grodzisk prezentowanych w  katalogu.

Następne punkty zawierają szczegółowe dane doty-
czące miejsca przechowywania dokumentacji archiwalnej 
dla poszczególnych grodzisk oraz zabytków przedwojen-
nych (wraz z  podaniem rodzaju zabytków i  jego dawne-
go numeru inwentarza) i  powojennych.
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1. Preliminary issues

1.1. General remarks

In the years 2014–2019, the research project National 
Programme for the Development of Humanities 
11H 13 0213 82 Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych 
z obszaru Polski was implemented headed by Prof. dr hab. 
Sławomir Moździoch from the Centre for Late Antique 
and Early Medieval Studies of the Institute of Archaeology 
and Ethnology of the Polish Academy of  Sciences in 
Wrocław in cooperation with Prof. dr hab. Wojciech 
Chudziak from the Institute of  Archaeology of  the 
Nicolaus Copernicus University in Toruń and Prof. dr hab. 
Jacek Poleski from the Institute of  Archaeology of the 
Jagiellonian University. On the part of the IAiE PAN 
Wrocław centre, the contractors of  this project were 
a  team of researchers, which included: Sylwia Rodak, 
Krystian Chrzan, Anna Kubicka, Anna Łuczak, Juliusz 
Twardy, Jacek Forysiak, Krzysztof Demidziuk, Dagmara 
Adamska and Piotr Wroniecki.

The goal of the project was primarily an inventory 
of stronghold structures from selected regions of Poland. 
This publication concerns structures located in Silesia 
within the administrative boundaries of the Nowa Sól 
district (Figs. 1, 2). The inventory of the strongholds 
was carried out using the latest teledocumentation 
techniques, including aerial photography and the 
LiDAR method. It also consisted in a comprehensive 
source query of all data regarding given strongholds 
and their analytical and source elaboration in terms 
of research history, state of preservation, cultural 
stratigraphy, mobile sources, chronology and function 
together with a description of the natural environment, 
with particular regard to their geomorphological and 
hydrographic features. As part of the actions taken at the 
strongholds, non-invasive geological works and a series 
of radiocarbon dating were also carried out. Structures 
requiring further verification were excluded from the 
publication, including several ones discovered during the 
analysis of terrain digital maps (Fig. 2:II). Only five were 
retained, about which more information was obtained 
during the work related to the atlas. During several years 
of the project implementation, numerous archival data 
were collected regarding the strongholds from the Nowa 

Sól district in the collections of local centres, e.g. the 
State Archives in Wrocław, the Museum of Archaeology, 
the Department of the City Museum of  Wrocław, the 
Archaeological and Historical Museum in Głogów, the 
Archaeological Museum of the Central Odra River 
Region in Zielona Góra based in Świdnica, Lubusz 
Voivodeship Conservator of Monuments in Zielona Góra, 
as well as collections of other scientific institutions, e.g. 
various university centres, the Institute of Archaeology 
and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, 
Staatsbibliothek in Berlin and private collections. 
The  collected information has been organized in the 
form of an electronic database on the internet portal. 
Some part of of these data has become the basis of this 
publication.

1.2. Physiographic location

The Nowa Sól district is located in the central part of 
Western Poland, in the southeastern part of the Lubusz 
Voivodeship (Fig. 1), created in 1999 as a result of 
administrative reform. In the years 1946–1950, this area 
belonged to the Wrocław Voivodeship, and then in the 
years 1950–1975 and 1975–1998 to the Zielona Góra 
Voivodeship. The district presented in the atlas covers 
fragments of three physico-geographical macroregions 
(Kondracki 1994). These are: the Trzebnica Hills, 
the Milicz-Głogów Depression and the Zielona Góra 
Elevation. Within them, separate mesoregions, such as 
the Dalkowskie Hills, Nowa Sól Depression, Głogów 
urstromtal and the Zielona Góra Ridge (Fig. 3).

In the central part of Western Poland, in the strip 
about 75 km wide, there are three great glacial valleys: 
the Warsaw-Berlin urstromtal in the north, further the 
Glogau-Baruth urstromtal and in the south the Breslau- 
-Magdeburg urstromtal. They separate the Zielona Góra 
Elevation located in the north – the frontal moraine 
zone formed during the Leszno phase of the Weichselian 
glaciation from the Trzebnica Hills in the south, formed 
during the Riss glaciation. The Odra River, which 
takes a parallel course on this section, is the element 
connecting the said glacial valleys. The strongholds were 
located in various morphological points of the area in 
question, starting with the characteristic frontal moraine 
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culmination zones of the Dalkowskie Hills (Popęszyce, 
Solniki), the Odra River urstromtal (Bytom Odrzański) 
and various border forms (Bobrowniki; Twardy et al. 
2018, 95–96).

In terms of hydrography, the examined strongholds 
are located in the Odra River basin. The area around 
the stronghold in Bobrowniki is drained to the left bank 
tributary of the Odra River – the Śląska Ochla River. In 
the vicinity of the strongholds in Solniki, in Popęszyce 
and in Gołaszyn the following rivers flow: the Solanka 
and the Białka (the Biała Woda), which are also left 
tributaries of the Odra River. In turn, at the bottom of 
the Odra River valley the site in Bytom Odrzański is 
located. This area is drained by numerous nameless 
and small watercourses, as well as a system of drainage 
ditches (Twardy et al. 2018, 99).

In the immediate vicinity of early medieval 
strongholds in the Nowa Sól district there are various 
types of soils, amongst which distinguish theselves 
zonal ones from the autogenic soil department, from 
the order of brown soils and from the order of podzolic 
soils. In  river valleys, in turn, mid-zone soils from the 
hydrogenic soils department and from the aluvial soils 
department prevail (Fig. 4 – Twardy et al. 2018, 99). 
Sites such as Bobrowniki and Popęszyce, which have 
been located in contact zones of two or three different 
soil types attract attention. The surrounding of the 
stronghold in Popęszyce is dominated by infertile and 
poorly fertile soils developed from strongly skeletal 
moraine sediments: podzolic soils, loamy ones developed 
from sands, as well as brown, light and medium soils. 
The structure in Solniki was erected on grey-brown 
podzolic soils developed from glacial tills and on brown, 
light and medium soils (Twardy, Forysiak 2017c; 2017d; 
Twardy et al. 2018, 99, Fig. 4). Brown, light and medium 
soils dominate around the stronghold in Gołaszyn as 
well. In the Białka River valley, directly below the slope 
from the site area, sill-organic aluvial soils occur, just 
like in case of the structure located in the Odra River 
valley in Bytom Odrzański (Twardy, Forysiak 2017a; 
2017b; Twardy et al. 2018, 99, Fig. 4 ).

1.3. History of research 
on the strongholds of the Nowa Sól district

The present Nowa Sól district covers parts of the pre-
war German districts: Freystadt (Kożuchów), Glogau 
(Głogów) and Grünberg (Zielona Góra) located within 
the administrative boundaries of the Schlesien province 
(in 1815–1919 and 1938–1940) and the Niederschlesien 
provine (in 1919–1938 and 1941–1945; Demidziuk 
2019) – Fig. 5. Almost all this area in the early Middle 
Ages was part of the Silesian land, which borders in 
the 11th–12th century can be identified with the power 
of  the Wrocław bishopric.

Stongholds located in the area of   today’s Nowa 
Sól district were in the circle of interest of local 
enthusiasts of antiquity as early as in the mid-19th 
century, when the first information about this type of 
stuctues with a characteristic terrain form and finds 
discovered accidentally, mainly fragments of pottery 
vessels, appeared. In the same century the works by 
Julius Zimmermann (1875; 1881) and Hans Söhnel 
(1896) were published. The results of early discoveries 
are also known from short archival notes, currently 
kept in the collections of so-called Department of the 
Local Government of the Silesian Province of the State 
Archives in Wrocław.

From the first half of the 19th century, Silesian 
artefacts found their way to the Royal Museum of 
Art and Antiquities (Königliches Museum für Kunst 
und Altertümer, 1815–1862). An important event for 
the then Silesian archaeology was the establishment 
in 1858 of a  society seeking to create a Museum of 
Silesian Antiquity (Verein für das Museum Schlesischer 
Altertümer), which in 1859 became a fact. The role 
of this institution was continued by the Museum 
of Crafts and Antiquities (Schlesisches Museum für 
Kunstgewerbe und Altertümer) from 1899. Thanks to 
the aforementioned society it was possible to organize 
a  system of monument protection based on the activities 
of district guardians of  monuments who reported to 
the Museum all discoveries made in their districts 
(Grunwald, Reichenbach 2009, 66). It also financed the 
excavation works carried out on stronholds by Gerard 
Bersu, as well as the inventory of strogholds being the 
work of  Max Hellmich. As in many other cases, the 
successes of the protection of monuments at that time 
were the result of the activities of several, especially 
active people, including Wilhelm Grempler, Hans Seger 
and Martin Jahn. These activities, in the case of research 
on strongholds justified by historical policy towards 
the independent Poland established near Silesia, were 
supported by the creation in 1931 of the Landesamt 
fur Vorgeschichtliche Denkmalpflege, headed by Martin 
Jahn. Field works carried out on the strongholds did 
not, however, result in comprehensive studies, perhaps 
due to the upcoming war. As late as in 1938, the year of 
the annexation of Austria and the Czech area, the work 
by Hermann Uhtenwoldt (1938) was published and in 
1941 was created, finally unpublished, work by Johannes 
Pätzold – Wehranlagen in Schlesien.

One of the first Silesian strongholds on which 
excavations were undertaken, apart from Milicz, Milicz 
district (1853) and Bazaltowa Góra in Strzegom, 
Świdnica district (1873; Rodak 2017, 21) was stronghold 
in Popęszyce (1875; Jahn 1937; Kieseler 2012, 230 ff). 
Information about the results of excavations or accidental 
discoveries made on strongholds was published in 
historical and archaeological journals such as Schlesiens 
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Vorzeit in Bild und Schrift (Popęszyce: Drescher 1866/67, 
92; Zimmermann 1875, 206; Luchs 1881, 20) and 
Schlesische Provinzialblätter (Solniki: SP  1875, 73).

In 1869, work by Oscar Schuster was published 
describing ramparts and other defensive structures from 
the German state, which at that time also included the 
area of   today’s Western Poland (Solniki, Popęszyce). 
Another list of prehistoric and medieval defensive 
structures in eastern Germany, which included the 
aforementioned strongholds Popęszyce and Solniki, was 
published in 1888 by Robert Behla (Behla 1888).

The inventory of early medieval strongholds in 
Silesia began on a larger scale only at the beginning of 
the 20th century. The effect of the increased interest 
in structures with characteristic terrain form occurring 
in the Dalkowskie Hills was primarily the continuation 
of archaeological research on stronghold in Popęszyce 
carried out by Martin Jahn in 1926 (1937). The results 
of searches and accidental discoveries in the Nowa Sól 
district also resulted in short mentions which appeared 
in two archaeological jornals Altschlesien (from 1922) 
and Altschlesische Blätter (from 1926).

In the period between 1918 and 1939/1945 in 
Silesia, 15 major excavation campaigns were carried 
out on strongholds (Grunwald, Reichenbach 2009, 65). 
However, research conducted at that time focused in 
the southern zone of Lower Silesia. It was not until the 
1930s that work began on strongholds in the north-west 
of Silesia: in Gostyń, Popęszyce and Klenica (Jahn 1937; 
Langenheim 1937, 1938, 1939; Petersen 1937; Schmid 
1938; Pätzold 1939). The pottery discovered at these 
strongholds were to indicate contacts of the incoming 
Slavic population with the remaining, from prehistory, 
Germanic communities from which knowledge of 
advanced techniques of making pottery was acquired. 
The same arguments reversed after the World War II 
have become proof of the constant settlement of Silesia 
by Slavs since prehistory. In both cases, the base of 
reasoning was early dating of pottery vessels discovered 
on the aforementioned strongholds. Only in recent 
years, mainly due to dendrochronology, it was possible 
to ‘rejuvenate’ the pottery considered then the 7th–8th-
century one by about 200 to 300 years.

Archival documents for the former districts Freystadt, 
Glogau and Grünberg are stored in two Wrocław 
institutions: the State Archives (hereinafter APW) and 
the Museum of Archaeology, the Depatment of the City 
Museum of Wrocław (hereinafter Department  O.MMW). 
The archival mateials currently in the APW are part of 
a team called the Local Government Department of the 
Silesian Province (hereinafter referred to as WSPŚ) and 
are housed in 3 units: Landkreis Glogau (in 8 inventory 
volumes, signatures 686–693); Landkreis Freystadt – 
signatures 681–683 (in 3 inventory volumes); Landkreis 
Grünberg – signature 700–702 (in 3 inventory volume). 

While the APW documents are consistent and unified – 
usually one inventory volume refers to one locality – the 
MA O.MMW documents are a conglomerate of different 
value of information, not always directly related to 
specific localities and stongholds (Demidziuk 2019). An 
important role in the research on strongholds in the Nowa 
Sól region was played by inventory of these structures 
made by Max Hellmich in 1928–1932. The result of his 
work was a register of Silesian strongholds, currently 
kept in the archives of the Museum of Archaeology, the 
Depatment of the City Museum of Wrocław. A small 
part of it was published in the form of a catalogue, 
which contained all the early medieval strongholds 
from the Nowa Sól district presented in this study, and 
the chronology proposed at that time remained valid in 
many cases (Hellmich 1930, 37–47; Demidziuk 2014).

After World War II, as part of research on the 
beginnings of the Polish state, excavations began on 
many stronghold sites from the early Piast period. Their 
result was the acquisition of many new archaeological 
information and sources from this type of structures. 
However, the huge scope of actions meant that the effects 
of the work of that time were not published to a  large 
extent. Only in recent years it was possible to study and 
publish a few of the excavated sites, amongst others 
as part of the Origines Polonorum publishing  series.

The planned action of inventory and verification of 
strongholds was continued in the Wocław Voivodeship 
by the Voivodeship Conservator of Monuments. 
The  Department of Archaeology of the Institute 
of  the  History of Material Culture of the Polish Academy 
of Sciences in Wrocław and the local Museum 
of  Archaeology also participated in the research. 
The  result of this work was a catalogue of strongholds 
from the Wrocław Voivodeship (Kaletynowie, Lodowski 
1968). In parallel, inventory work was conducted by 
Włodzimierz Antoniewicz and Zofia Wartołowska. Its 
effect was Mapa grodzisk w Polsce published in 1964.

The post-war years did not provide significant 
discoveries. The Zielona Góra Voivodeship did not have 
such opportunities for the development of archaeological 
research as the Wrocław Voivodeship. This was reflected 
in the first elaboration of the catalogue of Lower Silesian 
early medieval strongholds (Kaletynowie, Lodowski 
1968). It did not include defensive structures known 
before the war from the area of   the Nowa Sól district 
and even from Głogów district, which historically belong 
to Silesia. The first research on stongholds in this region 
was the result of the involvement of conservation 
services from Zielona Góra and forming museums: the 
Museum of the Lubusz Land (now the the Archaeological 
Museum of the Central Odra River Region in Zielona 
Góra based in Świdnica) and the Museum of Metallurgy 
of Non-Ferrous Metals in Głogów (currently the 
Archaeological and Historical Museum in Głogów).
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As in the case of work on the beginnings of the Polish 
state, this action was not finally thoroughly summarized. 
Only in recent years materials from this period are verified 
and published (Gruszka 2012; 2014; 2016; 2016a).

On a larger scale, archaeological works were 
undertaken only at the stronghold in Solniki in 1965 
under the direction of Mieczysław Kaczkowski on 
behalf of the Voivodeship Conservator of Archaeological 
Monuments in Zielona Góra. At that time, two trenches 
were established, which were not backfilled and are still 
visible in the field to this day. The results of the research 
were published to a small extent in the local magazine 
Zielonogórskie Zeszyty Muzealne, published from 1969 
to 1972 (Kołodziejski 1969, 184–185, 189; 1969a, 301, 
304; Kaczkowski 1971, 13, Fig. 13/15, Fig. 16/5–7, 9, 
Fig. 17/9–17, Fig. 18/1–2; 1972, p. 466, Table XIII). 
Further studies on this site were carried out in 1972 
under the direction of Adam Kołodziejski. Unfortunately, 
the results of the research remain unprocessed, and the 
archaeological materials obtained at that time are now 
stored in two different museums.

The first synthetic work on early medieval settlement 
in this area is a publication by Zofia Hilczerówna and 
Alina Urbańska-Łosińska Rozwój terenów osadniczych 
u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu 
w  południowej części województwa zielonogórskiego 
published in 1970. It contained, often laconic information 
about strongholds in the Nowa Sól district, mainly from 
German literature of the interwar period.

Greater interest in these regions occurred as late 
as in the 1980s and 1990s. In 1980 and in the 1990s, 
the first lists of strongholds and settlement sites dated 
to the prehistoric and medieval periods from the 
Zielona Góra region were created, often based on older 
publications or new surface research undertaken as 
part of the Archaeological Picture of Poland (Lodowski 
1980; Lewczuk 1993; 1999). The search for the 
castellan stronghold ‘Bytom’ mentioned in the medieval 
sources conducted in the 1960s by Edward Dąbrowski 
was a  success. As a result, excavation works began in 
the area of   the stronghold in Bytom Odrzański and 
were continued intermittently in 1984–2003 under the 
direction of Sławomir Moździoch from the Institute 
of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy 
of Sciences in Wrocław. The result of extensive 
archaeological work was the discovery of stronhold 
relics, where based on the location and type of features 
and artefacts, two functional zones were determined: 
castrum minus, i.e. the smaller stronghold, and castrum 
maius, i.e. the larger stronghold (Moździoch 2002). 
The latest publication summarising the development of 
settlement in the area of   Nowa Sól and Głogów is work 
by Krzysztof Czapla (2014).

Based on the analysis of archival data and the 
results of excavations carried out in the Nowa Sól 

district, five strongholds were distinguished: Bobrowniki, 
Bytom Odrzański, Gołaszyn, Popęszyce and Solniki, 
which were linked with the early Middle Ages. 
Archaeological research carried out in the pre-war and 
the post-war years indicates that these structures have 
great research potential, which requires undertaking 
systematic field work.

1.4. Base of chronology

Fragments of pottery vessels are the main, and so-
metimes the only, category of archaeological sources 
acquired during various field works. It is no wonder then 
that the basis for dating of strongholds from the Nowa 
Sól district is above all their stylistic and technological 
analysis. A large collection of pottery comes from archa-
eological research carried out on strongholds in Bytom 
Odrzański, Popęszyce and Solniki. The current state of 
research on the development of early medieval pottery 
stronghold and settlement sites in the area of the   Dal-
kowskie Hills and the Głogów urstromtal enables to di-
stinguish pottery assemblages characteristic of narrower 
chronological phases associated with older, tribal (Po-
pęszyce, Solniki) and younger, state phase of the early 
Middle Ages (Bytom Odrzański). To analyse the pottery 
fragments previous studies of early medieval pottery we-
re used (Hołubowicz 1965; Hermann 1966; Hilczerówna 
1967; Łosiński, Rogosz 1983; Buko 1990; Rzeźnik 1995; 
Paternoga, Rzeźnik 2004, 142–147; Siemianowska 2010; 
Paternoga et al. 2017; Rodak 2017, 155–161).

Amongst the pottery assemblages referring to the 
older trend of early medieval pottery from the 9th–10th 
century, handmade forms made by kneading and then 
slow-wheel thrown dominate. The slow-wheel throwing 
range usually covered the rim part of the vessel or 
reached to the curve of belly. There occur also forms 
completely slow-wheel thrown. Clay paste containing 
mainly an admixture of sand and stone chippings of 
various granulation was used for their production. 
S-shaped or poorly shaped belly and biconical forms 
are often found, sometimes with a sharp curve and 
a  flat base with a visible imprint of the potter’s wheel 
axle. Decoration usually covered the upper part of 
shoulder, just below the rim and was most often made 
using a  comb tool. The motif of a multiplied wavy line 
prevails, sometimes in combination with surrounding 
horizontal grooves, rows of single or double comb 
imprints, sometimes in combination with surrounding 
horizontal grooves, vertical or oblique imprints closed 
between bands of horizontal grooves and cordon 
on the neck.

Recent studies of pottery from sites located in 
the north-west of Lower Silesia and in the south-
west of Greater Poland allowed to pay attention to the 
characteristic vessels with cordon placed on the neck, 
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with strongly bent rim and a rich decoration of comb 
imprints, arranged in a herringbone or in combination 
with bands of multiplied wavy or straight line (so-called 
relief decoration). They are forms handmade and slow-
wheel thrown, usually from the rim to the curve of belly, 
using the potter’s wheel rotation. Bulbous vessels and 
slender forms dominate. They were considered to be 
a  local pottery trend, referred to as the Dalkowo-Obra 
group of forms, recognised on many sites in the Głogów 
region and dated from the 9th/10th century to the 
turn of the 10th and the 11th century (Siemianowska 
2010 – there older literature; Fig. 6:a–d). Similar forms, 
referred to as the Bruszczewo type, dated from the third 
quarter of the 9th century to the mid-10th century, are 
also known from southern Greater Poland (Brzostowicz, 
1998; 2002, 38–41).

More recent studies on early medieval pottery 
in this area also allowed to determine another local 
group of vessels. They were completely slow-wheel 
thrown, strongly profiled, with strongly arched shoulder, 
which maximum curve is 2/3 of the vessel’s height. 
A characteristic feature of these vessels is also the 
presence of profiled rim with marked lower edge and 
decorative motifs covering the upper part of belly in the 
form of two or three systems of bands of comb wavy 
line, sometimes engraved quite shallow. These vessels, 
referred to in the literature as the Solniki-Lipowiec 
type, represent a trend of completely slow-wheel thrown 
vessels, characteristic of the Dalkowskie Hills and the 
Głogów urstromtal areas, identified with the territory 
inhabited by the Dziadoszanie tribe known from written 
sources (Fig. 6:e, f). They appear already at the end of 
the third quarter of the 10th century and they were used 
until the end of the 10th century (Paternoga et al. 2017 
– there further references).

In pottery assemblages from this region, draw 
attention also biconical forms, decorated with cordons 
placed above the curve of belly, referring to the Tornow-
Klenica type vessels (Hermann 1966, 117). These vessels 
were most frequently found on strongholds established 
on an oval plan with a diameter not exceeding several 
dozen metres, which distinguished themselves by 
small area of   the square in relation to the size of the 
fortifications, located on the border of Silesia, Greater 
Poland and Lusatia (Herrmann 1966; Hilczerówna 
1967; Lodowski 1980, 108; Dulinicz 1994, 32). In older 
literature, these strongholds from both Lusatia and the 
northwestern part of Silesia were dated based on pottery 
to the 6th–7th century. Currently, it is believed that 
these strongholds were built in the 9th–10th century 
(Dulinicz 1994 – there older literature). This change of 
views on chronology was the result of the appearance 
of dendrochronological dating and the associated 
significant ‘rejuvenation’ of pottery and the revision of 
previous interpretation of stratigraphic realities.

Amongst the sites published in this volume, only the 
stronghold in Popęszyce by its form closely refers to the 
Tornow-Klenica defensive structures.

In the territory in question, a quite numerous group 
constitute pots with biconical curve, decorated in the 
upper part of belly with oblique or vertical short grooves 
made with a multi-tooth tool, sometimes closed between 
engraved surrounding horizontal grooves (Popęszyce, 
Solniki). They are characteristic of Menkendorf/Szczecin 
forms and are best recognised in Western Pomerania, 
mainly in the cultural layers of Szczecin, where they are 
dated in the second half of the 9th century and the 10th 
century (Łosiński, Rogosz 1983, 205–208). In Greater 
Poland vessels belonging to this group are numerous 
in phase C – from the mid-9th century to the mid-10th 
century (Dulinicz 2001, 53–54).

Another group of pottery finds can be associated 
with pottery of the younger phases of the early Middle 
Ages. These are completely slow-wheel thrown vessels, 
made in coil building technique. The dominant form was 
a S-shaped pot with variously placed curve of belly with 
concave base often bearing potter’s mark. The majority 
of vessels are decorated with surrounding horizontal 
grooves made with a single-tooth tool or sometimes 
a  comb, as well as forms additionally decorated with 
a  single motif placed above the grooves in the upper 
part of belly, the so-called frieze decoration (Buko 1990; 
Rodak 2017, 155–161).

Other categories of separated artefacts, such as 
weapons, may also be important for determining the 
time of functioning of the presented strongholds (see axe 
with the so-called beard discovered on the stronghold 
in Popęszyce, recognised by some researchers as axes 
of the Great Moravian bradatica type associated with 
the southern cultural circle). A fragment of horn fitting 
or comb plate decorated with a characteristic eye-line 
decoration from the stronghold in Solniki, which has its 
origin in Greater Poland and Kuyavia, where it is dated 
to the first half of the 11th century (Jaworski 1993, 148, 
Fig. 9; 1998; 2015, 234). In the case of the younger 
phases of the early Middle Ages as dating artefacts can 
be considered coins (discovered on stronghold in Bytom 
Odrzański), parts of horse riding gear (spurs, horseshoes 
from Solniki and Bytom Odrzańskie), as well as jewellery 
and parts of clothing (temple rings, belt buckles – Bytom 
Odrzański, glass beads – Gołaszyn), products associated 
with weaving (spindle whorls from Volhynia slate – 
Bytom Odrzański) and objects made of horn, which, 
however, have a relatively wide chronological frame.

The issue of identifying strongholds with the 
activities of tribal communities mentioned in the 
literature remains the subject of discussion. In the 
northwestern part of Lower Silesia in the Odra and Bóbr 
rivers basin, most researchers locate the Dziadoszanie 
tribe. The name of the tribe is mentioned for the first 
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time in the so-called Bavarian Geographer’s record from 
the mid-9th century, where they were attributed the 
possession of 20 civitates. The Dziadoszanie were also 
mentioned in the chronicle by the Bishop of Merseburg 
Thietmar from the mid-11th century and in the so-
called Prague document from 1086. The current state 
of recognition of traces of early medieval settlement in 
the Głogów area and the material culture of this region 
allows both the historians and archaeologists to attribute 
this area to the Dziadoszanie tribe (Hilczerówna, 
Urbańska-Łosińska 1970, 85; Lodowski 1980, 118–120; 
Czapla 2006, 146).

Written sources also provide information about 
strongholds, defined since the 13th century as castellan 
ones, which operated in Silesia as part of an early state 
organization. To determine the chronology of the Bytom 
stronghold, the references contained in the 12th-century 
chronicle by Gallus Anonymus and the papal bull of 
Innocent IV from 1245, which contained the names of 
strongholds located in the area of   the Wrocław bishopric 
(SUb II, 287), are important. In turn, in younger 
documents issued in the 13th and 14th centuries are 
mentioned the names of castellans who were then 
witnesses of the documents issued. It is not certain, 
however, whether the existence of the castellan office 
was synonymous with the existence of a stronghold or 
only a subordinate district, at least in the 13th century.

The results of dating with physico-chemical methods 
seem to be much more reliable. In the case of Nowa Sól 
area strongholds, unfortunately, there are still only a few 
dates and they concern a few samples obtained during 
stationary excavations.

Important for determining the absolute chronology 
of the analysed strongholds are the results of 
radiocarbon examinations made for strongholds in 
Solniki and Popęszyce at the Absolute Dating Laboratory 
in Cianowice under the direction of Prof. dr hab. M. 
Krąpiec. From stronghold in Solniki, five dates were made 
from cultural layers, of which two 14C dates are similar 
and indicate the construction/use of the stronghold 
as early as in the mid-8th century (711–764 AD and 
713–765 AD) see Twardy et al. 2018, 109. In turn, the 
results of 14C dating for the stronghold in Popęszyce 
confirm the construction of stronghold’s fortifications 
in the 10th century: 1050±80 years BP (MKL-3611; 
1±cal: 887–1146 AD), 905±60 years BP (MKL-3614; 
1±cal: 1041–1186 AD; Twardy et al. 2018, 112).

1.5. Catalogue layout 
and manner of sources presentation

The description of early medieval strongholds from the 
Nowa Sól district presented in this work was reflected 
in the accepted form of the catalogue. It contains five 
stronghold sites arranged in alphabetical order.

At the beginning of the list of information about 
each of the strongholds there is the name of the locality 
and commune in which the site is located. The following 
sections contain information regarding the site number 
in locality, the number of area of the Archaeological 
Picture of   Poland (hereinafter AZP) and the number of 
site within the given AZP area, based on data obtained 
from the Lubusz Voivodeship Conservator of Monuments 
in Zielona Góra.

The further part also includes the former pre-
war name of site and local name under which a given 
structure functioned in literature until 1945 (in some 
cases, taking into account the changes after 1936). 
This list was developed based on the documentation 
preserved in the State Archives in Wrocław and in the 
archives of the Museum of Archaeology, the Department 
of the City Museum of Wrocław by Krzysztof Demidziuk 
(2019) and archival maps currently stored in the 
Staatsbibliothek Berlin.

Then the exact location of the site was given 
based on geographical coordinates and the physico-
geographical mesoregion according to the regionalization 
of Poland developed by J. Kondracki (1994).

The description of the physical and geographical 
environment contains basic information about the 
geomorphology and geology of the site and its immediate 
vicinity along with a description of hydrography and 
soil. Detailed studies for individual strongholds were 
prepared by Dr hab. Jacek Forysiak, Associate Professor 
at the University of Łódź and Dr hab. Juliusz Twardy, 
Associate Professor at the University of Łódź from the 
Department of Geomorphology and Palaeogeography of 
the Faculty of Geographical Sciences of the University of 
Łódź (Twardy, Forysiak 2017a–d; Twardy et al. 2018).

The next section of the catalogue (site description) 
contains the characteristics of a given stronghold, 
which includes: the general plan of the stronghold, its 
dimensions calculated along the ramparts erosion line, 
the degree of damage to the structure and the surface. 
Based on LiDAR data, new site plans were made by 
A. Kubicka and A. Łuczak. Additional information is 
provided by aerial photographs taken by P. Wroniecki. 
In this section are also archival site descriptions, 
including survived pre-war drawing and photographic 
documentation as well as old maps stored in the 
Staatsbibliothek Berlin. In some cases was also included 
information about a given structure from cards of the 
Archaeological Picture of   Poland, verified during a query 
performed by the authors of the catalogue.

The history of research and studies contains 
a  detailed description of references, accidental 
discoveries, as well as analytical and field works 
undertaken since the 19th century until the time of 
preparation of this study. The descriptions include: year 
of research, nature and scope of work (numbering and 
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location of individual trenches), name of the institution 
and name of the site director. The most important 
medieval written sources concerning the locality in 
which the analysed sites are located are indicated. 
This part of the study is additionally complemented by 
extensive bibliography, including archival documents 
from the State Archives in Wrocław, archives of the 
Museum of Archaeology, the Department of the City 
Museum of Wrocław (Demidziuk2019) as well as 
archives of the Archaeological and Historical Museum 
in Głogów, and the Archaeological Museum of the 
Central Odra River Region in Zielona Góra based in 
Świdnica, and numerous collected and ordered remarks 
in publications.

The scope of research is a description of works 
undertaken on strongholds along with a description of 
the vertical and horizontal stratigraphy and the location 
of trenches. As far as possible were discussed the 
buildings of the stronghold’s interior and fortifications’ 
construction. There were described in detail the results 
of geological drilling performed as part of the research 
project Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru 
Polski by the team of Dr hab. Jacek Forysiak, Associate 
Professor at the University of Łódź and Dr hab. 
Juliusz Twardy, Associate Professor at the University 
of Łódź from the Department of Geomorphology and 

Palaeogeography of the Faculty of Geographical Sciences 
of the University of Łódź (Twardy and Forysiak 2017a–d; 
Twardy et al. 2018).

Based on the results of surface research carried 
out as part of the Archaeological Picture of   Poland for 
each site, attempts were made to describe its settlement 
background as far as possible.

The chronology of sites was determined based 
on the information contained in the literature, verified 
during own field and analytical works. As a result, 
the current state of research on the base of dating of 
strongholds in the Nowa Sól district was presented. In 
the case of technological and stylistic analyses of the 
available fragments of pottery vessels, made by S. Rodak 
for the purposes of this study, the technique of vessel 
production, range of slow-wheel throwing, type and 
extent of decoration, shape of the rims’ edges and types 
of bases were given. The diagnostic features of pottery 
which enable to specify the chronology of strongholds 
presented in the catalogue have been taken into 
account.

The next points contain detailed data concerning 
the place of storage of archival documentation for 
individual strongholds and pre-war artefacts (along with 
the type of artefact and its former inventory number) as 
well as the post-war ones.
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne 
z powiatu nowosolskiego. 
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1BOBROWNIKI, gm. Otyń

 Numer stanowiska w  miejscowości: 3
 Numer obszaru AZP: 63-16
 Numer stanowiska w  obrębie arkusza AZP: 3
 Nazwa dawna miejscowości: Bobernig, Landkr. Grünberg, Reg. Bez. Liegnitz 

(Niederschlesien), 
Prov. Niederschlesien 
(w latach 1815–1919 Prov. Schlesien, 
w  latach 1919–1938 Prov. Niederschlesien, 
w  latach 1938–1940 Prov. Schlesien, 
w  latach 1941–1945 Prov. Niederschlesien)

 Nazwa lokalna: Schlossberg, Weisse Berg, Burgberg
 Położenie: N 51˚53’4.5” E 15˚45’5.15”
  Grodzisko w  Bobrownikach położone jest około 2,5 km  

na północ od wsi, około 230  m na zachód od rzeki 
(ryc.  7).

Środowisko fizycznogeograficzne

Grodzisko w  Bobrownikach znajduje się w  mezoregionie 
fizycznogeograficznym Kotlina Kargowska według regio-
nalizacji J.  Kondrackiego, należącym do makroregionu 
Pradolina Warszawsko-Odrzańska, która stanowi cześć 
pradoliny warszawsko-berlińskiej (Kondracki 1994). 
W  rejonie Bobrownik sąsiadują ze sobą trzy mezoregio-
ny fizycznogeograficzne o  odmiennych cechach środowi-
ska. Zalicza się do nich wspomnianą Kotlinę Kargowską, 
Obniżenie Nowosolskie oraz Wał Zielonogórski (ryc.  8). 
Południowo-zachodnia część Kotliny Kargowskiej, pomię-
dzy Milskiem na północy a  Bobrownikami i  Otyniem na 
południu, ma najwyraźniej i  najbardziej wykształconą 
wysoką krawędź erozyjną. Natomiast mezoregion fizycz-
no-geograficzny Obniżenie Nowosolskie będące część ma-
kroregionu Obniżenie Milicko-Głogowskie, obecnie jest 
odwadniany ku dolinie Odry przez rzekę Śląska Ochla 
i  inne niewielkie cieki wodne. Wysoczyznowe „zaplecze” 
grodziska w  Bobrownikach stanowi natomiast mezore-
gion Wał Zielonogórski, wliczany w  skład makroregionu 
Wzniesienia Zielonogórskie (Twardy, Forysiak 2017).

Grodzisko znajduje się w  przełomowym, południ-
kowym odcinku doliny Odry, łączącym dwie równo-

leżnikowe pradoliny: barucko-głogowską na południu 
i  warszawsko-berlińską na północy. Założenie obronne 
zajmuje wschodni skraj poziomu sandrowego, usypane-
go na bliskim przedpolu wału moren czołowych, pocho-
dzących z  najstarszej glacifazy ostatniego zlodowacenia 
czwartorzędowego – glacifazy leszczyńskiej. Od wscho-
du poziom sandrowy został podcięty przez koryto Odry 
przepływającej w  przełomowej dolinie. Podcięcie to jest 
podkreślone bardzo stromym i wysokim stokiem, którego 
względna wysokość sięga do 38,5  m w  rejonie grodziska 
i  wzrasta do 50  m na północny zachód od stanowiska. 
W połączeniu z  kilkunastostopniowym nachyleniem sto-
ku obszar ten jest niedostępny od strony doliny Odry. 
Na północ od grodziska z  kolei zaznaczają się wyraź-
ne, łukowate podcięcia krawędzi. W ich obrębie koryto 
Odry jeszcze silniej zerodowało przylegającą do doliny 
wysoczyznę polodowcową (ryc.  9, 10). Po wycofaniu się 
koryta rzecznego w  inne miejsce dna dolinnego, wiel-
kopromienne podcięcia zostały zajęte przez torfowiska. 
Parametry geometryczne tych uformowanych zakoli (np. 
ich promień) są wyraźnie większe niż meandrów i  za-
koli współczesnego koryta Odry. Wskazuje to, że pro-
cesy erozji rzecznej, jaka działała podczas wycinania 
łukowatych podcięć (tzw. paleomeandrów), musiały być 
znacznie bardziej nasilone, niż ma to miejsce obecnie 
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i wiązało się z większymi przepływami rzecznymi (Twar-
dy, Forysiak 2017; Twardy et al. 2018, 101). Od strony 
południowej natomiast stanowisko otacza stromościenny 
parów (ryc.  10:8), którego nachylenia i  wysokość jego 
orograficznie lewego stoku przylegającego bezpośrednio 
do grodziska, są równie duże jako erozyjnej krawędzi 
doliny Odry. Warto podkreślić, że parów ten był jedy-

ną na przestrzeni kilku kilometrów formą morfologicz-
ną, wzdłuż której można było wygodnie przedostać się 
z  wysoczyzn na dno doliny Odry. Uwzględniając zatem 
naturalne elementy rzeźby terenu, to znaczy: stok do-
liny Odry na wschodzie, stok podcięcia paleomeandra 
na północy oraz stok parowu na południu, wskutek 
działania erozji rzecznej i  wąwozowej, doszło do wyod-

Ryc. 7. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Lokalizacja grodziska na współczesnej mapie topograficz-
nej; oprac. K.  Chrzan

Fig. 7. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Location of the stronghold on the contemporary 
topographic map; edited by K. Chrzan

Ryc. 8. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Lokalizacja grodziska na mapie mezoregionów Polski we-
dług J.  Kondrackiego (1994); oprac. K.  Chrzan

Fig. 8. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Location of the stronghold on the map of mesoregions 
of Poland after J. Kondracki (1994); edited by K. Chrzan
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1. Bobrowniki, gm. Otyń, stan. 3

Ryc. 9. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Wizualizacja numerycznego modelu terenu grodziska i  jego okolicy; oprac. A.  Kubicka

Fig. 9. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Visualization of the Digital Terrain Model of the stronghold’s area and its surroundings; edited by A. Kubicka

Ryc. 10. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. 
Szkic geomorfologiczny oto-
czenia grodziska w  Bobrow-
nikach: 1 – moreny czołowe, 
przeważnie spiętrzone; 2 – po-
ziom sandrowy; 3  – rzeczna 
terasa akumulacyjna niska (II); 
4 – równina torfowa; 5 – zarysy 
paleokoryt; 6 – ślady migracji 
paleokoryt; 7 – ważniejsze sto-
ki; 8 – parów; 9 – stożek aku-
mulacyjny parowu (proluwial-
ny); 10 – grodzisko Bobrowniki; 
11 – koryta rzeczne i  zbiorniki 
wodne; 12 – koty wysokościowe 
(w m n.p.m.); za Twardy et al. 
2018, rys.  6

Fig. 10. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Geomorphical sketch of the surrounding of a stronghold at Bobrowniki: 1 – push-moraines; 
2 – outwash level; 3 – accumulation low river terrace (II); 4 – peat plain; 5 – outlines of palaeochannels; 6 – traces of palaeochannels 
’migration; 7 – major slopes; 8 – gully; 9 – gully accumulation fan (proluvial); 10 – stronghold at Bobrowniki; 11 – river channels and 
water reservoirs; 12 – height points (in m a.s.l.); after Twardy et al. 2018, Fig. 6
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rębnienia charakterystycznego, prawie płaskiego ostań-
ca poziomu sandrowego o  powierzchni około 1  ha, na 
którym założono gród (Twardy, Forysiak 2017 – tam 
dalsza literatura; Twardy et al. 2018, 101 – tam dalsza 
literatura).

Podłoże geologiczne grodziska stanowią przede 
wszystkim żwiry z  piaskami i  seria piasków, głównie 
gruboziarnistych, z  domieszkami żwiru lub piasków 
drobnoziarnistych oraz we wschodniej części ostańca – 
mułek piaszczysty, jasnobeżowy. Są to naturalne utwory 
pochodzenia wodnolodowcowego stanowiące podłoże 
(calec) na stanowisku (Twardy, Forysiak 2017; Forysiak 
et al. 2018, 102).

Grodzisko zlokalizowane jest w  dolinie rzeki Śląska 
Ochla – lewobrzeżnym dopływie Odry, która około 1 km 
na północ od stanowiska uchodzi do Odry. Poziom san-
drowy, na którym znajduje się założenie obronne został 
podcięty od wschodu przez koryto Odry. Jest ono pod-
kreślone bardzo stromym i  wysokim stokiem, o  dużym 
stopniu nachylenia tworzącym tu najbardziej wyraźny 
element w  morfologii terenu (ryc.  11).

Obiekt położony jest na styku trzech różnych stref 
glebowych. W jego otoczeniu w  dolinie Odry dominują 
mady lekkie, średnie i  ciężkie. W obniżeniu na północy 
gleby bielicowe luźne, wytworzone z  piasków. Na sta-
nowisku natomiast występują gleby bielicowe słabo gli-
niaste, wytworzone z  piasków (Twardy et al. 2018, 99, 
rys.  4).

Opis stanowiska

Grodzisko zlokalizowane jest na cyplu wysoczyzny polo-
dowcowej w  dolinie rzeki Śląska Ochla – lewobrzeżnego 
dopływu Odry. Obiekt został założony na planie wydłu-
żonego owalu, obejmującego cały cypel o  wymiarach: 
szerokość od 25 do 70  m, długość 140  m i  powierzchni 
około 1  ha. Od strony zachodniej, przy wejściu na cypel 
znajduje się krótki sztucznie usypany wał (ryc.  12–16). 
Na krawędzi terasy widoczne są okopy związane zapew-
ne z  II wojną światową (ryc.  17), brak natomiast śladów 
umocnień obronnych. Od strony północnej, wschodniej 
i  południowej obiekt jest niedostępny (ryc.  18). Cha-
rakteryzuje się stromymi i  wysokimi zboczami opadają-
cymi w  stronę doliny rzeki (zob. Środowisko fizyczno-
geograficzne). Na archiwalnych mapach Śląska Ludwika 
Wilhelma Reglera z  lat 1764–1770 (ryc.  19) oraz Ur-
messtischblätter von Preußen z 1824 roku (ryc. 20) i Mess  - 
tischblätter Neusalz Nr 2335/4160 (ryc.  21) grodzisko 
zostało oznaczone jako obiekt o  własnej nazwie Schloss 
Berg. W niektórych archiwaliach (Archiwum Państwo-
we we Wrocławiu) grodzisko jest przypisane do nie-
mieckiej miejscowości lub raczej przysiółka wsi o  na-
zwie Kukave (także Kukawe) lub do Forst Kukawe. 
Kukawa (pol.) to nazwa dawnej osady leżącej w  pobli-
żu miejscowości Dąbrowa należącej administracyjnie 
do województwa zielonogórskiego, w  odległości około 

Ryc. 11. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Rozległe dno doliny Odry pod Bobrownikami. Na ostatnim planie widoczna zale-
siona, wysoka erozyjna krawędź Kotliny Kargowskiej; fot.  J.  Twardy

Fig. 11. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. The vast bottom of the Odra River valley near Bobrowniki. In the last plan, 
a forested, high erosive edge of the Kargowska Basin is visible; photo by J. Twardy
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1. Bobrowniki, gm. Otyń, stan. 3

Ryc. 12. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Wizualizacja numerycznego modelu terenu grodziska; oprac. A.  Kubicka

Fig. 12. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Visualization of the Digital Terrain Model of the stronghold’s area; edited by A. Kubicka

Ryc. 13. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Wizualizacja numerycznego modelu terenu grodziska wraz z  przekrojami; oprac. A.  Kubicka

Fig. 13. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Visualization of the Digital Terrain Model of the stronghold’s area with sections; edited by A. Kubicka
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Ryc. 14. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Parów 
przylegający do grodziska w  Bobro-
wnikach od południa; fot.  S.  Rodak

Fig. 14. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. 
Gully adjacent to the stronghold in 
Bobrowniki from the south; photo by 
S. Rodak

Ryc. 15. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Widok na grodziska od południa; fot.  S.  Rodak

Fig. 15. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. View of the stronghold from the south; photo by S. Rodak

Ryc. 16. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Widok na zachodni odcinek 
wału grodziska; fot.  S.  Rodak

Fig. 16. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. View of the western 
section of the stronghold’s rampart; photo by S. Rodak

Ryc. 17. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Ślady okopów wojennych wi-
doczne na grodzisku; fot.  S.  Rodak

Fig. 17. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Traces of war trenches 
visible on the stronghold; photo by S. Rodak

2  km na północ od stanowiska (Żuraszek-Ryś 2009, 63; 
Demidziuk 2019).

Historia badań i opracowań

Nazwa wsi Bobrowniki hipotetycznie wiązana jest z  do-
zorem i  eksploatacją gonów bobrowych nad Odrą (Słow-
nik I, 66). Pierwsza wzmianka o  wsi należącej do rodzi-
ny Zabeltitz pojawiła się w  1384 roku w  spisie dochodu 

z  dziesięcin kościoła w  Kożuchowie (Wolff 1848, 151). 
W kolejnych dokumentach wystawionych w  1468 roku 
oraz w  1516 roku wieś Bobernigk lub Boberniq należała 
do rodziny Zabeltitz z  Otynia (Inv. Gr., 76; Lehns I, 262; 
Adamska 2015).

Grodzisko w  Bobrownikach było znane badaczom 
niemieckim już pod koniec XIX wieku. Pierwsza infor-
macja o  stanowisku pojawiła się w  1893 roku. Inspek-
cje i  pomiary grodu z  odciętym wałem oraz dookol-

WGwP - tom 6 - Powiat nowosolski - blok książki - dp - 2020-03-05.indd   34 05.03.2020   08:32:05



35

1. Bobrowniki, gm. Otyń, stan. 3

Ryc. 18. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Widok na południową stronę grodziska; fot.  S.  Rodak

Fig. 18. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. View on the south side of the stronghold; photo by 
S. Rodak

Ryc. 19. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Fragment mapy L.  W. Reglera (1764–1770) z  zaznaczo-
nym grodziskiem (Staatsbibliothek Berlin, Preußicher Kulturbesitz, Kartenabteilung, sy-
gn.  N 15140: Ludwig Wilhelm von Regler, Schlesien links der Oder ohne die Grafschaft 
Glatz, 1764–1770, Bl. 8); oprac. K.  Chrzan

Fig. 19. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Fragment of map by L. W. Regler (1764–1770) with 
marked stronghold (Staatsbibliothek Berlin, Preußicher Kulturbesitz, Kartenabteilung, 
signature N 15140: Ludwig Wilhelm von Regler, Schlesien links der Oder ohne die 
Grafschaft Glatz, 1764–1770, Bl. 8); edited by K. Chrzan
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Ryc. 20. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Fragment mapy Urmesstischblätter von Preußen z  wi-
doczną wsią Bobrowniki (Bobernig) i  grodziskiem (Staatsbibliothek Berlin, Preußicher 
Kulturbesitz, Kartenabteilung, N 729: Urmesstisch blätter: sygn.  2335 von 1824); oprac. 
K.  Chrzan

Fig. 20. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Fragment of map Urmesstischblätter von Preußen 
with marked village of Bobrowniki (Bobernig) and the stronghold (Staatsbibliothek 
Berlin, Preußicher Kulturbesitz, Kartenabteilung, N 729: Urmesstischblätter: signature 
2335 von 1824); edited by K. Chrzan

Ryc. 21. Bobrowniki, gm. Otyń, stan. 3. Fragment mapy Messtischblätter Neusalz Nr 2335/4160 z 1922 roku ( http://igrek.amzp.pl) 
z  zaznaczonym grodziskiem; oprac. K.  Chrzan

Fig. 21. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Fragment of map Messtischblätter Neusalz No. 2335/4160 from 1922 (http://igrek.
amzp.pl) with marked stronghold; edited by K. Chrzan

ną fosą (okopy wojenne widoczne na mapach LIDAR 
stanowiska), datowanego ogólnie na okres wczesne-
go średniowiecza, dokonano w  1908 roku oraz w  la-
tach 30. XX wieku. Według archiwaliów na grodzisku 

w  początku XX wieku (w 1904 roku lub przed) odkry-
to fragmenty naczyń ceramicznych. W okresie między-
wojennym znajdowały się one w  zbiorach prywatnych, 
które po drugiej wojnie światowej zostały uznane za 

WGwP - tom 6 - Powiat nowosolski - blok książki - dp - 2020-03-05.indd   36 05.03.2020   08:32:07



37

1. Bobrowniki, gm. Otyń, stan. 3

Ryc. 22. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Kar-
ta stanowiska z  kartoteki grodzisk 
śląskich Maxa Hellmicha (archiwum 
Muzeum Archeologicznego, Oddziału 
Muzeum Miejskiego Wrocławia)

Fig. 22. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. 
The site card from Max Hellmich’s 
Silesian strongholds register (archives 
of the Museum of Archaeology, the 
Depatment of the City Museum of 
Wrocław)

zaginione (APW WSPŚ, sygn.  701, s.  312, 351–354; MA 
O.MMW: sygn.  MA/A/111, s.  17; sygn.  MA/A/278; sy-
gn.  MA/A/376; Demidziuk 2019). Stanowisko zostało 
uwzględnione w  kartotece grodzisk śląskich Maxa Hell-
micha (Hellmich 1930, 44, poz. 57; ryc.  22).

Po drugiej wojnie światowej na stanowisku nie 
prowadzono badań terenowych. W starszej literaturze 
przedmiotu występuje jeszcze pod nazwą Bobrowni-
ki Odrzańskie jako grodzisko o  nieustalonej chronolo-
gii (Hilczerówna, Urbańska-Łosińska 1970, 78, przypis 
103). W latach 70. XX wieku z  inicjatywy Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków Archeologicznych na dawne 
woj. zielonogórskie przeprowadzono badania weryfika-
cyjno-zwiadowcze grodzisk i  cmentarzysk kurhanowych 
w  tym rejonie, uwzględniając także omawiane stanowi-
sko (Kołodziejski 1973, 334).

Zakres prac badawczych

W ramach realizacji projektu badawczego Narodowe-
go Programu Rozwoju Humanistyki pt.  Atlas grodzisk 
wczesnośredniowiecznych z  obszaru Polski w  2017 roku 
na obszarze grodziska i  w jego najbliższym sąsiedztwie 
wykonano przede wszystkim serię wierceń ręcznych, 
których celem było ustalenie litologii powierzchniowych 
utworów geologicznych, miąższości warstw ze śladami 
antropogenicznymi, jak też określenie materiału z  jakie-
go zbudowany został wał (ryc.  23, 24). Podczas wier-
ceń pobrano także próbki materiału do dalszych analiz 
laboratoryjnych. Prace te zostały zrealizowane przez 
dr. hab. Jacka Forysiaka, prof. nadzw. UŁ oraz dr. hab. 
Juliusza Twardego, prof. nadzw. UŁ z  Katedry Geomor-
fologii i  Paleogeografii Wydziału Nauk Geograficznych 
Uniwersytetu Łódzkiego (Twardy, Forysiak 2017; Twardy 
et al. 2018). Uziarnienie pobranych próbek zbadano za 

pomocą zestawu sit firmy Fritsch oraz z  wykorzystaniem 
analizy areometrycznej metodą Bauyoucose w  modyfika-
cji Cassagrande’a i  Prószyńskiego (Turski 1986). Za po-
mocą programu „Gradistat” przeprowadzono obliczenia 
statystycznych parametrów uziarnienia badanych utwo-
rów (Folk, Ward 1957). Relacje wybranych parametrów 
uziarnienia, to znaczy średniej średnicy ziaren (Mz) i od-
chylenia standardowego (dI), stanowiącego miarę wy-
sortowania osadu, zestawiono w  sposób podany przez 
Mycielską-Dowgiałło (1995) oraz Racinowskiego et al. 
(2001). Analizy uziarnienia przeprowadzono w  labora-
torium Instytutu Nauk o  Ziemi Wydziału Nauk Geogra-
ficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zawartość materii or-
ganicznej w  wybranych próbkach zbadano metodą strat 
prażenia w  temperaturze 550ºC (Myślińska 2001). Kon-
centrację węglanu wapnia ustalono metodą objętościową 
przy pomocy aparatu Scheiblera (Turski 1986; Twardy 
et  al. 2018, 97).

Na podstawie sondowań zestawiono dwa przekroje, 
prezentujące zróżnicowanie wysokościowe powierzch-
ni grodziska wzdłuż osi dłuższej i  krótszej, ale przede 
wszystkim udokumentowane utwory geologiczne. Pierw-
szy przekrój na linii wschód-zachód, biegnie po dłuż-
szej osi morfologicznej ostańca na którym znajduje się 
grodzisko (wiercenia od nr  1 do 16) przecinając wał 
(ryc.  25:I). Drugi przekrój jest krótki i  ukazuje sytuację 
w  rejonie zachowanego odcinka umocnień (ryc.  25:II). 
Podłoże geologiczne na grodzisku stanowią żwiry z  pia-
skami, nawiercone w  wierceniu nr  13 na głębokości od 
180  cm do 330  cm. Pobrana próbka wskazuje, że jest to 
umiarkowanie dobrze wysortowany utwór, o  symetrycz-
nym rozkładzie uziarnienia. Zawiera niewielki udział 
węglanu wapnia, brak w  nim natomiast domieszek ma-
teriału organicznego. Można go uznać za utwór genezy 
wodnolodowcowej. Na niemal całej badanej powierzchni, 
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Ryc. 23. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Odwierty geologiczne na stanowisku; fot.  S.  Rodak

Fig. 23. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Geological drilling on the site; photo by S. Rodak

Ryc. 24. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Mapa topograficzna stanowiska z  lokalizacją wierceń; oprac. A.  Łuczak

Fig. 24. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Topographic map of the site with drilling locations; edited by A. Łuczak
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1. Bobrowniki, gm. Otyń, stan. 3

Ryc. 25. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Przekroje geologiczne ostańca zajętego przez grodzisko. A – przekrój równoleżnikowy: 
1  –  piasek ze żwirem, wodnolodowcowy; 2 – piasek różnoziarnisty; wodnolodowcowy; 3 – mułek piaszczysty, wodno-
lodowcowy; 4 – piasek z  udziałem mułków, wodnolodowcowy; 5 – piasek różnoziarnisty z  rozproszonym humusem; 
6  –  piasek drobnoziarnisty, deluwialny; 7 – piasek ze żwirem z  udziałem humusu, węgli drzewnych (warstwa antropo-
geniczna); 8 – piasek humusowy, deluwialny. B – przekrój przez wał grodziska: 2 – piasek różnoziarnisty, wodnolodow-
cowy; 4 – piasek z  udziałem mułków, wodnolodowcowy; 7 – piasek ze żwirem z  udziałem humusu, węgli drzewnych 
(warstwa antropogeniczna); za Twardy et al. 2018, rys.  8

Fig. 25. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Geological cross-sections of the hillock occupied by a stronghold at Bobrowniki. 
A – latitudinal cross-section: 1 – fluvioglacial sand with gravel; 2 – fluvioglacial vari-grained sand; 3 – fluvioglacial sandy 
silt; 4 – fluvioglacial sand with silt; 5 – vari-grained sand with dispersed humus; 6 – deluvial fine-grained sand; 7 – sand 
with gravel, with humus and charcoal (anthropogenic layer); 8 – deluvial humus sand. B – cross-section through the 
stronghold rampart: 2 – fluvioglacial vari-grained sand; 4 – fluvioglacial sand with silt; 7 – sand with gravel, with humus 
and charcoal (anthropogenic layer); after Twardy et al. 2018, Fig. 8

poza jego wschodnią częścią, w  warstwach zalegających 
wyżej stwierdzono natomiast serię piasków, głównie gru-
boziarnistych, z  domieszkami żwiru lub piasków drob-
noziarnistych. Jest to osad umiarkowanie dobrze wysor-
towany, o  symetrycznym rozkładzie frakcji. Zawiera on 
bardzo mały odsetek węglanu wapnia (około 0,2–0,4%), 
co wskazywać może na jego odpowierzchniowe odwap-
nienie. We wschodniej części ostańca natomiast nawier-
cone podłoże stanowi mułek piaszczysty, jasnobeżowy. 
Granulometrycznie mieści się on w  kategorii drobne-
go piasku o  umiarkowanie dobrym wysortowaniu oraz 
słabo wysortowanych mułków gruboziarnistych, które 
pozwalają wiązać go również z  wodnolodowcowym po-
chodzeniem. Opisane utwory stanowią podłoże (calec) 
dla utworów z  domieszkami humusowymi, które mogły 
zostać przekształcane w  trakcie działalności ludzkiej na 
stanowisku (Twardy, Forysiak 2017; Twardy et al. 2018, 
101–103).

Jedno z  wierceń – nr  B-16 – wykonane zostało po-
niżej ostańca, u  wylotu wyżej wzmiankowanego paro-
wu, odcinającego opisywany obszar grodziska od połu-
dnia (ryc.  24, 25:I). Do głębokości 165  cm stwierdzono 

obecność piasków z  domieszkami humusu i  drobnymi 
fragmentami roślin. Analiza uziarnienia pobranych pró-
bek wskazała, że jest to drobnoziarnisty piasek o  słabym 
wysortowaniu, z  nieznaczną zawartością węglanu wap-
nia. Udział materiału organicznego wynosi od 0,47% 
do 0,77% i  większy jest w  próbce z  mniejszej głęboko-
ści. Podłoże tych osadów stanowią piaski drobnoziarni-
ste o  podobnej granulacji, ale nieco lepiej wysortowane. 
Nie  stwierdzono w  nich natomiast materiału organiczne-
go. Warto podkreślić, że wiercenie to wykonano w  ob-
rębie stożka napływowego parowu, gdzie zdeponowany 
jest materiał z  niego wynoszony. Zarówno utwór zawie-
rający materiał organiczny, jak i  leżący poniżej, może być 
efektem jego spłukiwania ze zlewni parowu, jak i  rów-
nież z  terenu grodziska (Twardy, Forysiak 2017; Twardy 
et al. 2018, 101–103).

Stratygrafia kulturowa

Na podstawie wykonanych odwiertów geologicznych 
stwierdzono, że seria antropogeniczna w  obrębie stano-
wiska ma zmienną miąższość – od około 40 cm przy pół-
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nocnej krawędzi ostańca, do 150  cm w  wierceniu nr  15 
czy 140  cm w  wierceniu nr  7. Tak miąższa warstwa mo-
że być wynikiem działalności człowieka w  okresie nowo-
żytnym (prawdopodobnie z  czasów II wojny światowej). 
Skład granulometryczny utworów z  przypowierzchnio-
wej warstwy wskazuje na jej duży związek z  podłożem. 
Jest to zatem materiał pobrany na miejscu i  minimalnie 
zmieniony. Utwory te zawierają śladowe ilości węglanu 
wapnia, ale zaznacza się w  nich udział materii organicz-
nej w ilości od 0,8% do 2,0%, co świadczy zdecydowanie 
o antropogenicznym wzbogaceniu pierwotnego materiału 
(Twardy, Forysiak 2017; Twardy et al. 2018, 101–103).

Miąższość serii antropogenicznej jest oczywiście 
większa w  obrębie wału. W wierceniu nr  B-21 osiąga 
miąższość 275  cm, natomiast w  wierceniu wykonanym 
obok 220  cm. Punkty te położone są w  północnej, wyż-
szej części wału grodziska, przy czym wiercenia te nie 
były wykonywane na kulminacji wału. Na tej podstawie 
uważa się, że maksymalna miąższość w  strefie wału mo-
że przekraczać nawet 300  cm. W południowej części jest 
on nieco niższy, a  warstwa nasypowa osiąga miąższość 
około 190–230  cm (wiercenia nr  17 i  19) oraz w  osi 
wału około 240–260  cm. W nasypie wału stwierdzono 
przede wszystkim obecność piasków z  różną ilością ma-
teriału humusowego i  rozproszonymi węgielkami drzew-
nymi. Zdarzają się jednak większe wkładki węgla drzew-
nego, np. w  wierceniu A na głębokości 130–135  cm czy 
w  wierceniu nr  B-19 na głębokości 200–210, co może 
być śladem spalonych elementów drewnianych. Anali-
za granulometryczna tych osadów wykazuje, że są to 
średnioziarniste piaski, słabo wysortowane, o  symetrycz-
nym lub lekko skośnym rozkładzie uziarnienia, co może 
oznaczać pewną homogenizację materiału źródłowego 
i  być może niewielką selekcję, na przykład poprzez wy-
płukiwane najdrobniejszych frakcji utworu. Zawartość 
węglanu wapnia w  tym materiale jest bardzo mała, 
a  w  kilku próbkach zerowa. Z kolei zawartość materii 
organicznej jest większa niż jeden procent wagi mate-
riału, a  w warstwach bogatszych w  węgle drzewne prze-
kracza 2%. Biorąc pod uwagę wielokrotnie niższy ciężar 
węgla drzewnego w  stosunku do kwarcu, stanowiącego 
dominujący minerał mineralny jest to ważna informacja 
(Twardy, Forysiak 2017; Twardy et al. 2018, 101–103).

Analiza profili uzyskanych w  wierceniach ręcznych 
pozwala wysunąć wstępne wnioski dotyczące budowy 
umocnień. Przy jego wznoszeniu wykorzystano materiał 
z bezpośredniego otoczenia, a zaznaczające się na rysun-
ku poziomicowym obniżenia po obu jego stronach mogą 
wskazywać, że stąd pozyskiwano piaski (Twardy, Fory-
siak 2017; Twardy et al. 2018, 101–103).

Zaplecze osadnicze

Zaplecze osadnicze grodziska w Bobrownikach nie zosta-
ło do tej pory szerzej rozpoznane.

Chronologia

Podstawą określenia chronologii grodziska w  Bobrow-
nikach są informacje zawarte w  literaturze oraz wyniki 
analiz 14C.  Podczas prac weryfikacyjno-zwiadowczych 
w  latach 70. XX wieku założenie obronne w  Bobrow-
nikach określono na epokę brązu, a  zlokalizowane nie-
opodal cmentarzysko kurhanowe na okres Halsztat  C 
(Kołodziejski 1973, 334). Przypuszcza się, że gród kul-
tury łużyckiej został wtórnie wykorzystany we wczesnym 
średniowieczu (Lodowski 1980, 241). W literaturze 
przedmiotu występują wzmianki o  fragmentach naczyń 
ceramicznych pochodzących z  grodziska, wskazujących 
na łużycką i  wczesnośredniowieczną metrykę grodu 
(Kołodziejski 1973, 334; Lodowski 1980, 241). Obecnie 
brakuje jednak podstaw do takiego datowania obiek-
tu. W  zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego 
w  Głogowie i  w Muzeum Archeologicznym Środkowego 
Nadodrza w  Zielonej Górze z  siedzibą w  Świdnicy nie 
udało się odnaleźć jakichkolwiek zabytków z  tego sta-
nowiska. Z informacji ustnej pozyskanej od lokalnego 
archeologa, dr. Jarosława Lewczuka, wynika, że podczas 
dawnych prac leśnych na stanowisku (dokładny czas nie 
jest znany) pracownik Muzeum Ziemi Lubuskiej w  Zielo-
nej Górze archeolog Edward Dąbrowski pozyskał liczny 
zbiór wczesnośredniowiecznych naczyń ceramicznych. 
Niestety, nie wiadomo co się stało z  tymi zbiorami.

Podczas wierceń geologicznych wykonanych na za-
chowanym, zachodnim odcinku wału pozyskano dwie 
próby węgli drzewnych. Pochodziły one z  głębokości 
około 1,95–2,00  m oraz 2,05–2,10  m z  warstwy pia-
sku ze żwirem z  udziałem humusu oraz węgli drzew-
nych (ryc.  25). Analizy wykonano w  Laboratorium Da-
towań Bezwzględnych w  Cianowicach pod kierunkiem 
prof. dr. hab. M. Krąpca. Pozyskane daty 3360±110 lat BP 
(MKL-3609; 1 s cal: 1858 – 1506 BC) i  1940 ± 70 lat 
BP (MKL-3610; 1 s cal: 38 BC – 130 AD; Tab. 1; Twar-
dy et al. 2018, 103; ryc.  26), wstępnie pozwalają łączyć 
założenie obronne w  Bobrownikach z  kulturą łużycką, 
co było już wcześniej sygnalizowane w  literaturze przed-
miotu (Kołodziejski 1973, 334). Z profili odwiertów geo-
logicznych na głębokości około 1  m na majdanie gro-
dziska zarejestrowano 2 ułamki ceramiki, którą można 
określić jako pradziejową. Brakuje nadal przesłanek, któ-
re wskazują na użytkowanie grodu również w  starszych 
fazach wczesnego średniowiecza (Lodowski 1980, 241; 
Lewczuk 1993, 476; 1999, 238; Moździoch 1998, 286). 
Co ciekawe w  wyniku analiz przestrzennych GIS (mode-
lowania prognostycznego – mapa predykcji) wykonanych 
dla grodzisk zlokalizowanych na Wzgórzach Dalkow-
skich, grodzisko w  Bobrownikach położone w  Kotlinie 
Kargowskiej zostało wskazane jako miejsce o  identycz-
nych uwarunkowaniach środowiskowych i  kulturowych, 
jakie posiadają pozostałe znane założenia obronne na 
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1. Bobrowniki, gm. Otyń, stan. 3

Ryc. 26. Bobrowniki, gm. Otyń, stan.  3. Wyniki analiz radiowęglowych pozyskanych próbek; oprac. M.  Krąpiec

Fig. 26. Bobrowniki, Otyń commune, site 3. Results of radiocarbon analysis of obtained samples; edited by M. Krąpiec

Ryc. 27. Bobrowniki,  gm. Otyń, 
stan.  3. Wynik modelowania 
prognostycznego – mapa pre-
dykcji; oprac. A.  Łuczak

Fig. 27. Bobrowniki, Otyń commune, 
site 3. Result of prognostic 
modelling – prediction map; 
edited by A. Łuczak

badanym terenie Wzgórz Dalkowskich (ryc.  27; Łuczak 
2016, 25–26, ryc. 26, 28; Łuczak, Rodak 2019, 180–181, 
ryc.  11, 13)1.

 1 Szczegółowe metody i  wyniki analiz przestrzennych GIS wykona-
nych w  ramach realizacji projektu NPRH pt.  Atlas grodzisk wczesnośre-
dniowiecznych z  obszaru Polski dla grodów zlokalizowanych na Wzgó-
rzach Dalkowskich i  Pradolinie Głogowskiej zostały zaprezentowane 
w  osobnym artykule (Łuczak, Rodak 2019).

Archiwum

 n Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wydział Samo-
rządowy Prowincji Śląskiej: APW WSPŚ, sygn.  701 
(Kr. Grünberg-Forst Kukawe), s.  312, 351–35.

 n Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miej-
skiego we Wrocławiu: MA O.MMW: DzDN-AN, 
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sygn.  MA/A/111, s.  17; sygn.  MA/A/278; sygn. 
MA/A/376

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbe-
sitz, Kartenabteilung, sygn.  N 15140: Ludwig Wil-
helm von Regler, Schlesien links der Oder ohne die 
Grafschaft Glatz, 1764–1770, Bl. 8.

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbesitz, 
Kartenabteilung, N 729: Urmesstischblätter: sygn. 
2335 von 1823.

Zbiory

 n Przed 1945 rokiem
 n 1904 rok lub przed – fragmenty naczyń cera-

micznych

 n brak nr  inw. (zbiory prywatne – Deutsch-War-
tenberg, Kr. Grünberg)

 n Po 1945 roku
 n Brak informacji o  losach przedwojennych zabyt-

ków (Demidziuk 2019)

 n 2016 rok – 2 fragmenty ceramiki (Ośrodek Badań 
nad Kulturą Późnego Antyku i  Wczesnego Średnio-
wiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Aka-
demii Nauk we Wrocławiu)
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 Numer stanowiska w  miejscowości: 1
 Numer obszaru AZP: 66-17
 Numer stanowiska w  obrębie arkusza AZP: 22
 Nazwa dawna miejscowości: Beuthen an der Oder, Landkr. Glogau, Reg. Bez. Liegnitz 

(Niederschlesien), Prov. Niederschlesien 
(w latach 1815–1919 Prov. Schlesien, 
w  latach 1919–1938 Prov. Niederschlesien, 
w  latach 1938–1940 Prov. Schlesien, 
w  latach 1941–1945 Prov. Niederschlesien)

 Nazwa lokalna: brak
 Położenie: N 51˚44’33,11” E 15˚48’48,23”
  Grodzisko zlokalizowane około 1,5 km na północny-za-

chód od miasta, w  dolinie rzeki Odry, około 500  m na 
zachód od rzeki, na terenie płaskim, podmokłym, dość 
często zalewanym, otoczonym łąkami i  lasami (ryc.  28).

2BYTOM ODRZAŃSKI, gm. Bytom Odrzański

Środowisko fizycznogeograficzne

Grodzisko w  Bytomiu Odrzańskim położone jest w  me-
zoregionie Pradolina Głogowska według regionaliza-
cji Polski autorstwa J.  Kondrackiego (1994). Wchodzi 
on w  skład jednostki wyższego rzędu – makroregionu 
Obniżenie Milicko-Głogowskie, który obejmuje jeszcze 
Kotlinę Milicką, Kotlinę Żmigrodzką i  Obniżenie Nowo-
solskie (ryc.  29). Cztery wymienione mezoregiony po-
łożone są wzdłuż biegu Odry i  jej obustronnych dopły-
wów – większej rzeki Baryczy na wschodzie oraz mniej 
znanego i  mniejszego cieku – Śląska Ochla na zacho-
dzie makroregionu (Twardy, Forysiak 2017a; Twardy 
et al. 2018).

Pradolina Głogowska to rozległa, sterasowana for-
ma wklęsła o  szerokości dochodzącej do około 10 km, 
obecnie wykorzystywana przez Odrę, która opuszcza ją 
w  swoim biegu na północy przez tzw. przełom nowosol-
ski. Region ten po obu stronach otaczają strefy wzgórz 
morenowych, pojezierzy oraz glacjalnych wysoczyzn, wy-
kształcone podczas zlodowaceń warty i  wisły. W czasie 
trwania zlodowacenia warty został uformowany leżący 
na południe i północny zachód od Pradoliny: mezoregion 
Wzgórza Dalkowskie, górujący ponad nią o  100–160  m 

oraz mezoregion Wysoczyzna Leszczyńska (Twardy, 
Forysiak 2017a; Twardy et al. 2018).

Zajmująca Pradolinę Głogowską dolina rzeki Odry 
w  okolicy Bytomia Odrzańskiego ma około 8–9 km sze-
rokości. W dolinie Odry można wyróżnić łącznie 3 te-
rasy erozyjno-akumulacyjne: terasę nadzalewową wyż-
szą  (I), położoną 7–12  m ponad poziom rzeki (p.p.rz.), 
zachowana jedynie w  małym fragmencie, na którym le-
ży południowa część i przedmieścia Bytomia Odrzańskie-
go, następnie terasę nadzalewową niższą (II), położoną 
4–6  m p.p.rz., występująca poniżej Bytomia Odrzańskie-
go w  postaci ciągłej listwy o  zmiennej szerokości oraz 
terasę zalewową (1–3 m p.p.rz.). Ta ostatnia zbudowana 
jest z  piasków i  żwirów rzecznych o  średniej miąższo-
ści 4–5  m. Po drugiej stronie koryta Odry, na wysoko-
ści Bytomia Odrzańskiego maksymalną miąższość tych 
utworów wynosi około 10  m. Na dnie dolinnym moż-
liwe jest wydzielenie układu płatów piaszczystej terasy 
zalewowej i  rozdzielających je paleokoryt Odry. Podkre-
ślić należy, że czytelność rzeźby aluwialnej zmniejsza 
się wraz z  przesuwaniem się ku wschodowi, czyli ku 
wałom przeciwpowodziowym i  w  strefie tzw. między-
wala. Jest to efekt przykrycia płatów terasy zalewowej 
i  paleokoryt, przez najmłodsze utwory rzeczne, złożone 
w  przykorytowych częściach dna dolinnego (Twardy, 
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Forysiak 2017a; Twardy et al. 2018, 104 – tam dalsza 
literatura).

Biorąc pod uwagę z  jednej strony wyżej przytoczone 
źródła, a z drugiej strony ograniczenia analizy geomorfo-
logicznej można stwierdzić, że grodzisko zostało uloko-
wane na stosunkowo dużym, piaszczystym płacie terasy 
zalewowej Odry (ryc.  30). Płat ten jest wyodrębniany 
od strony zachodniej, wschodniej i  północnej przez trzy 
wąskie paleokoryta. Stosunkowo najlepiej zaznaczało się 

paleokoryto północne. Jego podłoże stanowią przede 
wszystkim serie piasków średnio- i  gruboziarnistych 
z udziałem żwiru (Twardy, Forysiak 2017a; Twardy et al. 
2018, 104 – tam dalsza literatura; ryc.  31).

Wydaje się, że przez większą część roku teren płatu, 
zajęty bezpośrednio przez grodzisko mógł być względnie 
suchy. Wzrost poziomu wilgotności w  okolicy mógł przy-
padać na wczesną wiosnę lub późne lato, kiedy wzbie-
rała płynąca w  pobliżu Odra (ryc.  32). Nie wiadomo, 

Ryc. 28. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Lokalizacja grodziska na współczesnej mapie topo-
graficznej; oprac. K.  Chrzan

Fig. 28. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, ste 1. Location of the stronghold on the 
contemporary topographic map; edited by K. Chrzan

Ryc. 29. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Lokalizacja grodziska na mapie mezoregionów Pol-
ski według J.  Kondrackiego (1994); oprac. K.  Chrzan

Fig. 29. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Location of the stronghold on the 
map of Polish mesoregions after J. Kondracki (1994); edited by K. Chrzan
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Ryc. 30. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Wizualizacja numerycznego modelu terenu grodziska i  jego okolicy; oprac. A.  Kubicka

Fig. 30. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Visualization of the Digital Terrain Model of the stronghold’s area and its 
surroundings; edited by A. Kubicka

Ryc. 31. Bytom Odrzański, gm. loco, 
stan.  1. Szkic geomorfologiczny 
otoczenia grodziska: 1 – terasa 
zalewowa; 2 – zarysy paleoko-
ryt i  zwarte obszary z  miąższą 
pokrywą madową; 3 – obszar 
międzywala; 4 – obszar słabszej 
czytelności rzeźby aluwialnej; 
5 – hipotetyczny zarys grodzi-
ska w  Bytomiu Odrzańskim; 
6 – wały przeciwpowodzio-
we; 7 – cieki, jeziora i  stawy; 
8 – koty wysokościowe (w m 
n.p.m.); za Twardy et al. 2018, 
rys.  9

Fig. 31. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Geomorphological sketch of the surrounding of a stronghold at Bytom Odrzański: 
1 – floodplain; 2 – outlines of palaeochannels and compact areas with thick alluvial soil cover; 3 – inter-ramparts area; 4 – area of poorly 
expressed alluvial relief; 5 – hypothetical outline of the stronghold at Bytom Odrzański; 6 – flood-control dams; 7 – streams, lakes and 
ponds; 8 – height points (in m a.s.l.); after Twardy et al. 2018, Fig. 9
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czy wspomniane wyżej paleokoryta we wczesnym śre-
dniowieczu prowadziły odpływ wody i  czy funkcjonowa-
ły równocześnie. Jeśli omawiane koryta były wyłączone 
z  odpływu, to stanowiły zapewne strefy silnie zabagnio-
ne, znacznie utrudniające dostęp do grodu. Przed podję-
ciem prac regulacyjnych Odra była rzeką wielokorytową 
na wielu odcinkach (Twardy, Forysiak 2017a; Twardy et 
al. 2018, 104 – tam dalsza literatura). Ze względu na lo-
kalizację grodziska w  dolinie rzecznej, w  jego otoczeniu 
dominują gleby mady rzeczne, lekkie, średnie i  ciężkie 
(Twardy, Forysiak 2017a; Twardy et al. 2018, 99, rys.  4 
– tam dalsza literatura).

Opis stanowiska

Na arkuszu mapy Archeologicznego Zdjęcia Polski nr 66-17 
grodzisko oznaczono jako stanowisko Tarnów Bycki 62 
(wieś położona około 2,5 km na północny-zachód od 
Bytomia Odrzańskiego). Założenie obronne zostało od-
kryte dopiero w  latach 60. XX wieku w  trakcie badań 
powierzchniowych prowadzonych przez Edwarda Dą-
browskiego z  Muzeum Ziemi Lubuskiej w  Zielonej Górze 
(zob. niżej). W okresie międzywojennym reliktów grodu, 
wspominanego w  Kronice Galla Anonima poszukiwano 
na terenie wsi Drogomil, zlokalizowanej na wschód od 
Bytomia Odrzańskiego. Po przeprowadzeniu tu badań 
nie natrafiono jednak na żadne materiały archeologicz-
ne, które potwierdziłyby te przypuszczenia. Na dawnych 
mapach z  atlasu Krieges-Carte von Schlesien Christiana 
Friedericha von Wrede z  lat 1747–1753, oraz mapach to-

pograficznych Urmesstischblätter von Preußen z 1824 roku 
i  Messtischblätter Beuthen an der Oder Nr 4260/2409 gro-
dzisko nie zostało oznaczone. Na mapie Śląska Ludwika 
Wilhelma Reglera z  lat 1764–1770 widoczne są jedynie 
pozostałości wałów (ryc.  33).

Na podstawie badań wykopaliskowych przypuszcza 
się, że obiekt został założony na planie lekko wydłużo-
nego owalu o  wymiarach 180 na 100  m. Wały zostały 
całkowicie zniwelowane (ryc.  34). Na majdanie nie na-
trafiono na ślady dodatkowych umocnień, które dzieliły-
by obszar grodu na kilka członów. We wschodniej partii 
grodu autor badań wyodrębnił tzw. castrum minus, czy-
li gród mniejszy i  w  zachodniej części drugi człon tzw. 
castrum maius. Powierzchnia całkowita wynosiła około 
1,8  ha (Moździoch 2002).

Historia badań i opracowań

Pierwsza wzmianka o  grodzie w  Bytomiu Odrzańskim 
pojawiła się w  kronice Galla Anonima. Autor opisując 
zbrojny konflikt o  tron polski pomiędzy braćmi Zbignie-
wem a Bolesławem wspomina o ważnych ośrodkach gro-
dowych, w  tym m.in o  grodzie w  Bytomiu Odrzańskim, 
określając go mianem (...) uzbrojony i  obwarowany (…) 
(Gall III, 3). Kolejna wzmianka o  bytomskim grodzie 
kasztelańskim pochodzi z 1157 roku – munitissima castra 
Glogowa et Bitum (SUB I, nr 32). W XIII-wiecznych doku-
mentach wymienione są natomiast imiona kasztelanów 
grodu, którzy wystąpili jako świadkowie wystawianych 
dokumentów: Sieczesława (1203 rok: SUB I, nr 83), Ste-

Ryc. 32. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Grodzisko w  czasie powodzi z  1985 roku. Widok na pozostałości wału od 
strony północnej; fot.  S.  Moździoch

Fig. 32. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Stronghold during the flood of 1985. View of the remains 
of the rampart from the north; photo by S. Moździoch
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Ryc. 33. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Fragment mapy L.  W. Reglera (1764–1770) z  wi-
docznymi śladami wałów grodziska (Staatsbibliothek Berlin, Preußicher Kulturbesitz, 
Kartenabteilung, sygn.  N 15140: Ludwig Wilhelm von Regler, Schlesien links der Oder 
ohne die Grafschaft Glatz, 1764–1770, Bl. 13); oprac. K.  Chrzan

Fig. 33. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Fragment of map by L. W. Regler 
(1764-1770) with visible traces of stronghold’s ramparts (Staatsbibliothek Berlin, 
Preußicher Kulturbesitz, Kartenabteilung, signature N 15140: Ludwig Wilhelm von 
Regler, Schlesien links der Oder ohne die Grafschaft Glatz, 1764-1770, Bl. 13); edited by 
K. Chrzan

fana Dobieszyc (1223 rok: SR CDS VII, nr  252; SUB I, 
nr  227, 230, 236, 358, 361), Bogusława (1243–1244: 
SUB II, nr  241, 276), Oceslausa (1251–1253: SUb III, 
nr  20, 25, 102, 103), Sulisława (1253 rok, 1257 rok, 
1258 rok: SUb III, nr 226, 260); Berolda (1262 rok: SUb 
III, nr  338), Budziwoja (1264 rok: SUb III, nr  467), Mi-
kołaja, syna Grzymisława (1266 rok, 1271 rok: SUb  III, 
nr  547) i  Bronisława (1273 rok: SUb IV, nr  194, 197) 
oraz sama kasztelania – Bytom (1227 rok: SUB I, 
nr  281) i  Bytomensi (1237 rok: SUB II, nr  140; Adamska 
2015; Moździoch 2002, 187).

Pierwsze prace weryfikacyjno-poszukiwawcze grodu 
bytomskiego zostały zainicjowane w  latach 1961–1962 
przez Edwarda Dąbrowskiego, archeologa Muzeum Zie-
mi Lubuskiej w  Zielonej Górze. Zaowocowały one od-
kryciem w  dolinie Odry potencjalnego miejsca lokaliza-
cji grodu kasztelańskiego, znanego ze średniowiecznych 
źródeł pisanych.

Stacjonarne badania wykopaliskowe podjęto na sta-
nowisku z  przerwami w  latach 1984–1989 i  1991–1993 
oraz w  1996 roku i  1999 roku oraz w  2003 roku. Po-
czątkowo badania były kierowane przez Pracownię 

Archeologii Śląska Zakładu Archeologii Nadodrza In-
stytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii 
Nauk we Wrocławiu (funkcjonującą od 1971 roku), 
a  następnie przez Instytut Archeologii i  Etnologii Pol-
skiej Akademii Nauk we Wrocławiu pod kierunkiem 
prof. dr.  hab. Sławomira Moździocha. W pracach tereno-
wych brali udział także A.  Mierzwiński, B.  Skrzydłowska 
oraz L.  Nowacka.

Wyniki każdego sezonu prac terenowych były publi-
kowane w  czasopismach archeologicznych (Moździoch 
1985; Mierzwiński et al. 1988; Moździoch, Skrzydłowska 
1986; 1989; Moździoch, Nowacka 1988; 1989; 1990; 
1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1995a), a  w 2002 roku 
powstała pełna monografia stanowiska, podsumowują-
ca dotychczasowy stan badań na grodzisku (Moździoch 
2002). Rozważania i  nowe spostrzeżenia nad funkcją 
i  znaczeniem grodu w  Bytomiu były prezentowane tak-
że w  różnych pracach o  charakterze syntetycznym (Moź-
dzioch 1990, 199; 1990a, 222; 1992; 1993; 1994; 1998, 
286; 2004; Moździoch, Suchodolski 2006; Nowakow-
ski 2008, 321–325; Butent-Stefaniak, Malarczyk 2009, 
31–33).
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Zakres prac badawczych

Prace wykopaliskowe na stanowisku prowadzono z  prze-
rwami w  okresie od 1984 do 2003 roku. W tym czasie 
założono ponad 50 wykopów (ryc.  35). Rozpoznaniu 
umocnień grodu służyły wykopy: I/1984, II/1985, III 
i  IV/V/1986, XVIII/1989, XXIII/1991, XXX/1991 i  XII, 
XVI, XXIV, XVII, XLVI, XIX, XXXV, natomiast dla rozpo-
znania majdanu w  części nazwanej castrum maius wyty-
czono wykopy: I, II, IV, VI, XI, XIX, XXIII, XXXI, XXXVI, 
XXXVIII, XLI, XLIII, XLIV. W obrębie wykopów nr  XXXVII 
i  XLII badano pozostałości dużej budowli, prawdopodob-
nie typu halowego. We wschodniej części stanowiska, 
na terenie tzw. grodu mniejszego założono wykopy: IX, 
X, XIX, XXVIII, XX, XXI, XXIX, XXV, XXXII, XXXIII, XXIV, 
XXVI, XXVIII (Moździoch 2002, 84).

Na północ od grodu założono początkowo tylko kil-
ka sondaży: I–IX, a następnie większe wykopy badawcze: 
VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XXII, XXVII, z  których wydobyto 
znaczną ilość materiału ceramicznego i  kości zwierzę-
cych (Moździoch 2002, 84).

W ramach realizacji projektu badawczego Narodo-
wego Programu Rozwoju Humanistyki pt.  Atlas grodzisk 

wczesnośredniowiecznych z  obszaru Polski w  2017 roku 
w  najbliższej okolicy grodziska w  Bytomiu Odrzańskim 
wykonano serię wierceń ręcznych (ryc.  36) pod kierun-
kiem dr. hab. Jacka Forysiaka, prof. nadzw. UŁ oraz dr. 
hab. Juliusza Twardego, prof. nadzw. UŁ z  Katedry Geo-
morfologii i  Paleogeografii Wydziału Nauk Geograficz-
nych Uniwersytetu Łódzkiego (Twardy, Forysiak 2017a; 
Twardy et al. 2018).

Uziarnienie pobranych próbek zbadano za pomocą 
zestawu sit firmy Fritsch oraz z  wykorzystaniem analizy 
areometrycznej metodą Bauyoucose w modyfikacji Cassa-
grande’a i  Prószyńskiego (Turski 1986). Za pomocą pro-
gramu „Gradistat” przeprowadzono obliczenia statystycz-
nych parametrów uziarnienia badanych utworów (Folk, 
Ward 1957). Relacje wybranych parametrów uziarnie-
nia, to znaczy średniej średnicy ziaren (Mz) i  odchylenia 
standardowego (sI), stanowiącego miarę wysortowania 
osadu, zestawiono w sposób podany przez Mycielską-Do-
wgiałło (1995) oraz Racinowskiego et al. (2001). Anali-
zy uziarnienia przeprowadzono w laboratorium Instytutu 
Nauk o  Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Zawartość materii organicznej w  wybra-
nych próbkach zbadano metodą strat prażenia w  tempe-
raturze 550ºC (Myślińska 2001). Koncentrację węglanu 

Ryc. 34. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Wizualizacja numerycznego modelu terenu grodziska; oprac. A.  Łuczak

Fig. 34. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Visualization of the Digital Terrain Model of the stronghold’s area; edited by A. Łuczak
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wapnia ustalono metodą objętościową przy pomocy apa-
ratu Scheiblera (Turski 1986; Twardy et al. 2018, 97).

Pomimo niewielkich różnic wysokościowych, po-
wierzchniowa budowa geologiczna otoczenia stanowiska 
jest urozmaicona. Profile wierceń pozwoliły na wystar-
czające rozpoznanie budowy geologicznej za pomocą 
dwóch przekrojów oraz pobranie próbek do dalszych 
analiz laboratoryjnych. Pierwszy przekrój przebiega z za-
chodu na wschód i  jest oparty na wierceniach nr  5, 4, 
3, 2, 1, 8, 9 i  30 (ryc.  37:A). Ukazuje on utwory stwier-
dzone w obrębie stanowiska i w przylegających do niego, 
słabo zaznaczonych obniżeniach. Drugi przekrój na osi 
północ-południe, oparty na wierceniach nr 20, 19, 2, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 i  18 (ryc.  37:B), obrazuje budowę 
geologiczną stanowiska oraz towarzyszące mu obniżenia, 
będące dawnymi korytami rzecznymi Odry (Twardy, Fo-
rysiak 2017a; Twardy et al. 2018, 104–105).

Naturalne podłoże dla płata terasy zalewowej, na 
której zlokalizowany został gród, stanowi seria piasków 
ze żwirami. Nawiercono ją w  kilku profilach na głębo-
kości 140–180  cm. Są to piaski średnio- i  gruboziarni-
ste z  udziałem żwiru. Analiza granulometryczna wska-
zuje, że średnia średnica ziaren tego materiału mieści 
się w  stosunkowo wąskim przedziale od 0,93 do 1,24 

phi, zaś wysortowanie jest zmienne – od umiarkowane 
dobrego do słabego (0,68–1,37). Wspomniane utwory 
charakteryzuje także ujemnie skośny rozkład uziarnie-
nia, czyli przewaga frakcji bardziej gruboziarnistych nad 
frakcją o  największej częstości występowania. Najlepiej 
wysortowane piaski gruboziarniste ze żwirem stwierdzo-
no w  wierceniu nr  19, położonym w  środkowej części 
stanowiska. Opisywany materiał jest całkowicie pozba-
wiony węglanu wapnia, a  zawartość materii organicz-
nej jest bliska zeru. Opisane parametry wskazują, że są 
to utwory rzeczne powstałe przy stosunkowo wysokiej 
energetyce przepływu, złożone w  korycie rzecznym. 
Ponad serią korytową znajdują się piaski różnoziarni-
ste, głównie średnio- i  drobnoziarniste, barwy żółtej 
z  jasnobrązowymi lub pomarańczowo zabarwionymi 
nagromadzeniami wytrąceń żelazistych. Średnia średni-
ca ziaren dla kilku próbek pobranych z  tej serii wynosi 
od 1,13 phi w  wierceniu nr  2 do 1,85 phi w  wierceniu 
nr  20. Odchylenie standardowe dla tego materiału za-
wiera się w  przedziale od 0,57 do 1,12. Oznacza to 
wysortowanie utworu od umiarkowanie dobrego do 
słabego. Rozkład materiału jest generalnie zbliżony do 
symetrycznego lub dodatni, w  drugim przypadku ma-
my zatem przewagę frakcji bardziej drobnoziarnistych 

Ryc. 35. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Lokalizacja wykopów archeologicznych; oprac. S.  Moździoch

Fig. 35. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Location of archaeological trenches; edited by S. Moździoch
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nad frakcją o  największej częstości występowania. Ana-
logicznie, jak dla powyższych utworów brak w  opisy-
wanych piaskach węglanu wapnia, zaś zawartość mate-
rii organicznej jest niewielka i  sięga do 0,82%. Można 
uznać, że seria ta była składana w  stosunkowo stabil-
nych warunkach przepływu rzecznego w  rozległym ko-
rycie. Obecność wytrąceń żelaza wskazuje na położe-
nie tej warstwy powyżej poziomu wody, z  okresowym 
podtapianiem (Twardy, Forysiak 2017a; Twardy et al. 
 2018, 104).

Powyżej zalegają serie związane z  pozakorytowym 
środowiskiem sedymentacyjnym, akumulowane w  nieco 
odmiennych warunkach energetyki, jak i  – być może – 
przy pośrednim lub bezpośrednim wpływie człowieka. 
Na opisanych powyżej piaskach w  wierceniach nr  13 
i 14, zlokalizowanych bezpośrednio na północ od grodzi-
ska, zalega około 50–60  cm warstwa piaszczystego osa-
du z  rozproszoną materią organiczną, co można uznać 
za piaszczysty osad pozakorytowy (powodziowy). Próbka 
z  wiercenia nr  14 wskazuje, że jest do dobrze wysorto-
wany piasek drobnoziarnisty z  udziałem mułku (średnia 
średnica ziaren wynosi 2,96 phi; odchylenie standardowe 
– 0,41 i  wyraźnie dodatnia skośność; Twardy, Forysiak 
2017a; Twardy et al. 2018, 104).

Kolejna wyróżniona seria piaszczysta jest stosunko-
wo cienka. Jej miąższość sięga do 50  cm i  zalega do głę-
bokości 90  cm – w  wierceniach nr  2 i  11. Została jednak 
zadokumentowana na całej badanej powierzchni. Utwór 
ten zawiera znaczne domieszki humusu i  fragmentów 
roślin. Ma charakter piaszczystej mady, być może zwią-
zanej już z  rolniczym wykorzystaniem terenu. W tej 
warstwie występują już zapewne artefakty. Powyżej znaj-
duje się warstwa o  znacznie większym udziale humu-
su, węgli drzewnych, generalnie jest utworem piaszczy-
stym o  niemal czarnej barwie i  miąższości sięgającej do 
60  cm. Zawartość materii organicznej wynosi od 1,52% 
do 3,67% (Twardy, Forysiak 2017a; Twardy et al. 2018, 
104–105).

Faza sedymentacji mad mułkowo-ilastych praw-
dopodobnie rozpoczęła się po okresie funkcjonowa-
nia grodziska. Została ona stwierdzona w  obniżeniach 
otaczających stanowisko. Mady po wschodniej stronie, 
w  wierceniach nr  8 i  9 osiągają miąższość odpowied-
nio 180  cm i  140  cm. Zawierają one znaczne domieszki 
rozproszonych węgli drzewnych, szczątków roślinnych 
i  rozdrobnionego humusu, ale również wkładki mate-
riału piaszczystego lub żwirowego oraz okruchy cegły 
lub polepy. Zawartość materiału organicznego w  pobra-

Ryc. 36. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Mapa topograficzna stanowiska z  lokalizacją wierceń; oprac. A.  Łuczak

Fig. 36. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Topographic map of the site with drilling location; edited by A. Łuczak
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nych próbkach wynosi  7,86% (próbka z  wiercenia nr  8 
z  głębokości 110–115  cm). Utwór w  próbce z  wiercenia 
nr  9 natomiast jest bardzo słabo wysortowanym (3,11) 
mułkiem piaszczystym o  średniej średnicy ziaren wy-
noszącej 3,87 phi. Podobny utwór nawiercono w  profi-
lu nr  5. Jest on pozbawiony węglanu wapnia i  wykazał 
0,83% zawartości substancji organicznej. W wierceniu 
nr  6 odnotowano materiał o  podobnej granulacji (śred-
nia średnica ziaren 3,80 phi), który cechuje bardzo sła-
be wysortowanie (2,79), ale znaczna ilość materii orga-
nicznej – 5,93% (Twardy, Forysiak 2017a; Twardy et al. 
2018, 105).

W profilu koryta odcinającego obszar grodziska od 
północy, stwierdzono zaleganie mady drobnopiaszczy-
stej, beżowo-brązową, z  żelazistymi wytrąceniami oraz 
mady jasnobrązowej mułkowej. Mada mułkowa, zawie-
ra do 6,57% materii organicznej i  powstawała zapewne 
w  wyniku spokojnej dekantacji materiału mineralnego 
i  organicznego z  wody stojącej w  korycie. W kolejnym 
szerszym obniżeniu, przebiegającym jeszcze dalej ku 
północy, zaobserwowano piasek średnioziarnisty, który 
został zapewne złożony w  warunkach dość intensywne-
go przepływu wód rzecznych. Koryto to zostało zatem 

wycięte w serii mad mułkowo-ilastych, a  jego piaszczyste 
wypełnienie jest prawdopodobnie najmłodszym utworem 
świadczącym o  aktywnych procesach rzecznych w  są-
siedztwie stanowiska. Na warstwie piasku zalega około 
15  cm substancji roślinnej, złożonej z  roślinności wilgo-
ciolubnej, jednak okresowe przesychanie uniemożliwiało 
i  uniemożliwia rozpoczęcie akumulacji torfowej (Twardy, 
Forysiak 2017a; Twardy et al. 2018, 105).

Na północ od stanowiska natomiast na madzie ila-
sto-mułkowej zalegała warstwa piasku średnio- i  drob-
noziarnistego o  miąższości około 40–45  cm. W próbce 
pobranej z  wiercenia nr  17 stwierdzono, że jest to utwór 
umiarkowanie wysortowany (0,68), o  średniej średni-
cy ziaren wynoszącej 1,35 phi, zawierający nieznaczną 
ilość substancji organicznej (0,95%). Jego złożenie na 
powierzchni zbudowanej z  serii mad ciężkich, bez ich 
rozcięcia, wskazuje, że może to być materiał pochodzący 
z  szybkiej akumulacji z  rozległego, być może jednorazo-
wego przepływu powodziowego. Na tej warstwie rozwi-
nęła się cienka pokrywa akumulacyjna gleby, co może 
świadczyć, że złożenie piasku nastąpiło co najmniej kil-
kadziesiąt lat temu (Twardy, Forysiak 2017a; Twardy 
et  al. 2018, 105).

Ryc. 37. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Przekroje geologiczne przez dno doliny Odry w  rejonie stanowiska: A – przekrój 
równoleżnikowy; B – przekrój południkowy; 1 – piasek ze żwirem, rzeczny; 2 – piasek średnio- i  drobnoziarnisty, rzecz-
ny; 3  – mada piaszczysta; 4 – piasek z  humusem; 5 – piasek z  humusem, fragmentami węgla drzewnego; 6 – mada 
ilasto-mułkowa; 7 – mada ilasta; 8 – piasek średnioziarnisty, rzeczny; 9 – rozłożone szczątki roślin; 10 – piasek drobno- 
i  średnioziarnisty, rzeczny; za Twardy et al. 2018, rys.  10

Fig. 37. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Geological cross-section through the Odra River bottom at Bytom 
Odrzański: A – latitudinal cross-section; B – meridional cross-section; 1 – fluvial sand with gravel; 2 – fluvial medium- 
and fine-grained sand; 3 – sandy alluvial soil; 4 – sand with humus; 5 – sand with humus and fragments of charcoal; 
6 – clay-silty alluvial soil; 7 – clay alluvial soil; 8 – fluvial medium-grained sand; 9 – decomposed plant remains; 
10 – fluvial fine- and medium-grained sand; after Twardy et al. 2018, Fig. 10
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Stratygrafia kulturowa

Na obszarze grodziska w  Bytomiu Odrzańskim prowa-
dzono badania wykopaliskowe przez kilkanaście sezo-
nów: od roku 1984 do 1989 roku, w  latach 1991–1993 
oraz w roku 1996 i 2003 (Moździoch 2002, 84). W roku 
1984, kiedy zamierzano jedynie rozpoznać funkcję sta-
nowiska, co do identyfikacji którego z  dawnym grodem 
piastowskim istniało wiele wątpliwości, założono wykop 
przecinający po krótszej osi cały owal domniemanego 
grodziska. Ponieważ wykopów było w  sumie kilkadzie-
siąt (I–XLVI), opis wyników badań został przedstawio-
ny sumarycznie dla kilku zespołów, które cechowały 
się podobieństwem, zarówno pod względem układu na-
warstwień kulturowych, jak i  charakteru znajdowanych 
w  nich zabytków (ryc.  38).

Szczególnie istotne dla rozstrzygnięcia problemu 
funkcji stanowiska były działki C, D, E oraz T i  U wy-
kopu I/1984, działki S6-10 wykopu II/1985, wykopy 
III, IV/1986, V/1986, działka F36 wykopu XVIII/1989, 
XXIII/1991, XXX/1991 oraz wykopy XII, XVI, XXXIV 
i  XVII, XLVI, XIX, XXXV, które objęły zasięgiem obszar 
domniemanych umocnień.

Rozpoznaniu rozplanowania zabudowy i  sposobu 
zagospodarowania majdanu dawnego grodu (nazwanego 
przez Autora badań terminem castrum maius (ryc.  39), 
służyły wykopy I, II, IV, VI, XI, XIX, XXIII, XXXI, XXXVI, 
XXXVIII, XLI, XLIII, XLIV. Osobnej analizie poddano wy-
kopy XXXVII oraz XLII ze względu na odkryte w  nich 
ślady dużej budowli typu halowego (budowla sakralna? 
miejsce zebrań?).

Część wschodnia stanowiska, o  złożonej stratygra-
fii i  jak się później okazało wyjątkowym charakterze 
znalezisk, określona została mianem castrum minus 
(wykopy IX, X, XIX, XXVIII, XX, XXI, XXIX, XXV, XXXII, 
XXXIII, XXIV, XXVI, XXVIII). Odkryto tu także pozostało-
ści budowli (obiekty 137 i  138) o  wyjątkowo dużych roz-
miarach.

Okolice grodu penetrowano niewielkimi sondażami 
(SI–SIX) i wykopami: VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XXII, XXVII.

Na podstawie zachowanej stratygrafii wysunięto hi-
potezę o  istnieniu co najmniej dwóch faz umocnień, zni-
welowanych niemal całkowicie w późniejszym czasie. Po-
zostałości dawnych wałów były jednak jeszcze wyraźnie 
widoczne na mapie Ludwika Wilhelma Reglera z  końca 
XVIII wieku (por. ryc.  33).

Podłoże dla powstałego w XI wieku grodu stanowiło 
niewielkie, piaszczyste wzniesienie w  dolinie Odry, któ-
rego poziom przewyższa obecnie jedynie o  około 1  m 
powierzchnię okolicznego terenu. Gród został otoczony 
wałem zbudowanym w  konstrukcji drewniano-ziemnej, 
przy czym podstawowy budulec tworzył gliniasty ił wy-
dobyty z  przylegającego do kępy starorzecza. W później-
szym okresie umocnienia uległy destrukcji, a  ich pozosta-

łości przyczyniły się do niwelacji znacznej części dawnej 
fosy. W młodszej fazie funkcjonowania grodu umocnie-
nia zostały odbudowane, tym razem jednak w  konstruk-
cji drewnianej. Bytomskie konstrukcje obronne zarówno 
w  fazie starszej, jak i  młodszej nie miały znacznych roz-
miarów. Obserwacje dokonane w  kilku punktach umoc-
nień wskazują, że ich pierwotna szerokość nie mogła 
przekraczać 6 do 8  m. Swą rolę obronną pełniły jednak 
zapewne skutecznie, ponieważ gród był otoczony pa-
smem grzęzawisk, przez które można było się przedo-
stać wykorzystując znane jedynie wtajemniczonym brody 
i  groble. Od strony północnej, południowej i  wschod-
niej dojście do grodu utrudniała rozlana szeroko rzeka. 
W  końcu XVII wieku jej główne koryto zasypano, a  bieg 
skierowano kilka kilometrów dalej na północny zachód, 
w  kierunku wsi Siedlisko.

Castrum minus

Wschodnia część grodu wyróżniała się jakością i  ilością 
znalezisk oraz formą zabudowy. Obszar ten, określony 
przez autora badań nazwą castrum minus był w  wielu 
miejscach wybrukowany drobnymi kamieniami, a  oprócz 
jam, stanowiących prawdopodobnie pozostałości pale-
nisk, odkryto tutaj kilka obiektów, które można inter-
pretować jako podpiwniczenia dużych budowli zbudo-
wanych w  konstrukcji drewniano-glinianej (obiekty 137, 
138, 177; ryc.  40). Rozsypisko polepy, które zalegało na 
około jednej trzeciej powierzchni castrum minus, pocho-
dzi z  tychże budowli, co pozwala sądzić, że glina odgry-
wała znaczącą rolę w konstrukcji ich ścian, a może także 
i  zadaszenia.

Obiekt 138  miał wymiary wynoszące około 3,5 na 
9  m (ryc.  41). Dno obiektu było wyrównane, ścianki 
ukośnie rozchylone na zewnątrz. Wypełnisko obiektu 
138 tworzył głównie żółtoszary piasek z  licznymi ślada-
mi spalenizny. Warstewkę spalenizny przy dnie obiek-
tu można interpretować jako pozostałość drewnianego 
moszczenia lub podłogi. Dom był prawdopodobnie kilka-
krotnie przebudowywany, przy czym jego ściany przesu-
wano za każdym razem o  kilkanaście do kilkudziesięciu 
centymetrów (ryc.  42). Kolejne fazy konstrukcji można 
interpretować jako następujące po sobie odbudowy, opie-
rające się jednak o niezmieniony schemat rozplanowania. 
Najstarszy z  budynków miał prawdopodobnie najmniej-
szą szerokość.

Wobec przesycenia spalenizną trudno było precy-
zyjnie oddzielić warstwę osadniczą od rozsypiska spalo-
nej konstrukcji drewnianej budynku z  końca XI wieku. 
W drugiej połowie XII wieku dom uległ spaleniu, a  po-
wstała wskutek jego zniszczenia warstwa stanowi obec-
nie wypełnisko zagłębienia pozostałego po wnętrzu bu-
dynku. Pozostałości konstrukcji, które rozsypały się na 
zewnątrz tego zagłębienia, zostały rozwleczone podczas 
późniejszej niwelacji terenu.
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2. Bytom Odrzański, gm. Bytom Odrzański, stan. 1

Obiekt 137 był znacznie większy aniżeli 138, nie-
możliwe jest jednak określenie jego całkowitych roz-
miarów ze względu na odsłonięcie tylko poszczególnych 
fragmentów zarysu. Pozostałością dawnej budowli by-
ło, jak wynika z  analizy, zagłębienie terenu wynoszą-
ce około 50–70  cm, rysujące się wyraźnie na obszarze 
o  wymiarach około 9 na 12  m (ryc.  43). Zagłębienie 
to otaczał pas terenu obniżony w  stosunku do poziomu 
ówczesnej powierzchni użytkowej o  około 5 do 20  cm. 
Szerokość tego pasa mieściła się w  przedziale od 120 
do  150  cm.

Konstrukcja budynku, którego pozostałość stano-
wił obiekt 137, była niewątpliwie drewniano-gliniana, 
o  czym świadczy rumowisko przesycone drobnymi ka-
wałkami węgli drzewnych oraz polepy. Ściany opiera-
ły się na belkach podwalinowych, mierzących około 
30–40  cm średnicy. Lekko zagłębiony pas otaczający bu-
dowlę można interpretować jako pozostałości podcieni, 
które, jak wiemy ze źródeł pisanych, otaczały niekiedy 

ówczesne budowle, szczególnie o  charakterze sakralnym. 
Podcienia stanowiły zarazem podporę i  przedłużenie da-
chu krytego słomą lub drewnianym gontem, na co może 
wskazywać warstwa popiołu zachowana gdzieniegdzie 
na zewnątrz budynku. Zarówno w  owym „podcieniu”, 
jak i  na zewnątrz budynku zalegało rozsypisko polepy 
o  miąższości wynoszącej od 10 do 15  cm, pochodzące 
zapewne z  konstrukcji ścian. Od strony północno-za-
chodniej ułożono bruk ze średniej wielkości kamieni 
(10–20  cm), stanowiący prawdopodobnie podłoże daw-
nego wejścia do budowli.

Materiał zabytkowy (ceramika) odkryty w  zasypisku 
(warstwa VI) wskazuje, że pierwsza katastrofa i  niwela-
cja, a  zarazem podwyższenie poziomu obiektu, mogły 
mieć miejsce w  końcu XI wieku. W warstwie IV pocho-
dzącej prawdopodobnie z  połowy XII wieku, odkryto de-
nar Bolesława Śmiałego. Niwelacyjny charakter warstwy 
pozwala sądzić, że moneta znalazła się tutaj już na wtór-
nym złożu.

Ryc. 40. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Plan castrum minus z  zarysami obiektów 137, 138, 177b; oprac. S.  Moździoch

Fig. 40. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Castrum minus plan with outlines of features 137, 138, 177b; edited by 
S.  Moździoch
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W północnej części castrum minus odkryto zwarty 
bruk z  drobnych kamieni, obejmujący zasięgiem obszar 
o  wymiarach około 7  4,5  m. Bruk ten można interpre-
tować jako utwardzenie podłogi budynku naziemnego 
(obiekt nr  177b), trudno jest jednak, prócz regularne-
go zarysu obiektu, przytoczyć inny argument, który po-
twierdzałby taką funkcję. Jego datowanie odpowiada 
chronologii obu odkrytych tutaj budowli (obiekty nr  137 
i  138). Fakt występowania bruku pozwala domyślać się 
istnienia w  tym miejscu łaźni, obiektu typowego dla czę-
ści rezydencjonalnych grodów piastowskich. Występowa-
nie w  rejonie tego obiektu licznych znalezisk związanych 
z  wymianą może świadczyć jednak o  tym, że budowla ta 
wiązała się z  czynnościami skarbowymi. Zabieg utwar-
dzenia podłoża budowli drobnymi kamieniami nie musi 
być bowiem zarezerwowany jedynie dla wczesnośrednio-
wiecznych łaźni.

Nie można jeszcze na obecnym etapie badań udzie-
lić zdecydowanej odpowiedzi na pytanie o  funkcje peł-
nione przez trzy wspomniane wyżej budowle. Nie by-
ły one, zarówno ze względu na rozmiary, jak i  jakość 
znajdowanych wokół nich przedmiotów, budowlami 
pospolitymi. Przy ścianach tych budynków znajdowa-
no monety, a  w  niewielkiej odległości także odważniki 
(ryc.  44). Świadczyć to może o  zamożności ich miesz-
kańców (użytkowników), a  zarazem o  odbywających się 

tu czynnościach połączonych z częstym używaniem środ-
ków i narzędzi wymiany. Ponieważ na handel typu targo-
wego jest tu stanowczo zbyt mało miejsca, znaleziska te 
powiązano z  dawną działalnością urzędniczo-skarbową. 
O  ile niektóre ze znalezionych tu monet być może zagu-
biono, to falsyfikaty (Suchodolski 1997) oraz skorodowa-
ne lub uszkodzone odważniki zostały prawdopodobnie 
po prostu wyrzucone.

Nietypowa forma budynku 137 pozwala na wysunię-
cie hipotezy, że mógł on pełnić rolę sakralną. Zarówno 
ślad prostokątnej apsydy, jak i  duże rozmiary konstruk-
cji, wreszcie obecność podcieni zdają się przypuszczenie 
to potwierdzać. Niestety, jak dotychczas, niewiele wiemy 
o  drewnianych kościołach okresu wczesnośredniowiecz-
nego (Baranowski 1998, 52–53).

Źródła pisane wspominają wyraźnie o  dwóch ko-
ściołach bytomskich. Informacja o  gruncie po koście-
le Św. Piotra pojawiła się w  dokumencie z  1295  roku 
(RS  nr  2357). Jeżeli z  nim właśnie można utożsamiać 
obiekt 137, to okres jego funkcjonowania nastąpił praw-
dopodobnie już w  końcu wieku XII lub na początku 
następnego stulecia. Mimo zniszczenia budowli, za-
równo teren jej posadowienia, jak i  najbliższy ob-
szar, pozostały przez jakiś czas niezagospodarowa-
ne, na co może wskazywać brak znalezisk ceramiki 
średniowiecznej.

Ryc. 41. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Obszar castrum minus. Profile obiektu 138 (wykop XXV i  XXXII); oprac. S.  Moź-
dzioch

Fig. 41. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Area castrum minus. Sections of the feature 138 (trenches XXV 
and XXXII); edited by S. Moździoch
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Castrum maius

Na obszarze majdanu grodu występowały na ogół dwie, 
rzadziej trzy warstwy, które udawało się rozpoznać dzię-

ki różnicom widocznym w treści i barwie ich wypełniska. 
Warstwa I – to warstwa humusu (ziemi ornej). Tworzył 
ją szaroczarny, słabogliniasty piasek z  próchnicą. Na  czę-
ści majdanu, głównie w  pobliżu dawnych umocnień, 
pojawiała się pod warstwą orną także warstwa szaro-

Ryc. 42. Bytom Odrzański, gm. loco, stan. 1. Próba rekonstrukcji starszej (a) i młodszej (b) fazy budynku 138 na podstawie profi-
lu uzyskanego w  wykopie XXXII; oprac. S.  Moździoch

Fig. 42. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. An attempt to reconstruct the older (a) and younger (b) phases of 
building 138 based on section obtained in trench XXXII; edited by S. Moździoch

Ryc. 43. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Profil północny obiektu 137 w  wykopie IX wraz 
z  próbą rekonstrukcji budynku; oprac. S.  Moździoch

Fig. 43. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Northern section of feature 137 in 
trench IX along with an attempt to reconstruct the building; edited by S. Moździoch
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brązowego, słabogliniastego piasku (IIa) ukształtowana 
wskutek niwelacji umocnień i  przesunięć wierzchniej 
warstwy gleby, jakie miały miejsce w  średniowieczu, ale 
i  okresie późniejszym.

Warstwa kulturowa (II) odkryta pod warstwą ni-
welacyjną, a  w wielu miejscach także bezpośrednio pod 
ziemią orną, była pierwotnie znacznie grubsza, została 
jednak zniszczona wskutek licznych późniejszych inge-
rencji. Niemałą rolę w  procesie erozji tej warstwy ode-
grały zapewne częste w  tej okolicy wylewy Odry. Część 
ziemi z  wałów grodziska została użyta prawdopodobnie 
w  XVI wieku do zasypania koryta Odry na południe od 
grodu, kiedy to główny nurt rzeki skierowano w  stronę 
Siedliska. Zachowana warstwa kulturowa mierzy dzisiaj 
maksymalnie do 50  cm miąższości, a  w niektórych rejo-
nach majdanu głęboka orka zniszczyła ją całkowicie, się-
gając nawet piaszczystego calca.

Analiza cech około 286 obiektów odkrytych na stano-
wisku w  Bytomiu Odrzańskim pozwoliła na ich wstępne 
usystematyzowanie, którego podstawę stanowiły widocz-
ne różnice w  ich kształcie oraz barwie i  zawartości wy-
pełniska (ryc.  45, 46). Barwa wypełniska jest istotna, po-
nieważ, jak wynika z  dotychczasowej analizy, bytomskie 
obiekty o  przeważającej barwie brązowej i  szarej w  więk-
szości można datować na fazę starszą (wieki XI–XII), pod-
czas gdy jamy o dominującej barwie czarnej i szaroczarnej 
częściej zawierały materiał ceramiczny z  XII–XIII wieku.

Odkrywane w  trakcie prac wykopaliskowych na gro-
dzisku obiekty nieruchome sklasyfikowano w  kilkunastu 
grupach według zespołu kryteriów, takich jak powierzch-
nia, głębokość, kształt obiektu, treść i barwa wypełniska. 
Wyniki tej klasyfikacji, wraz z  analizą relacji pomiędzy 
poszczególnymi cechami obiektów, posłużyły określeniu 
pełnionej przez nie pierwotnie funkcji.

Najliczniejszą grupę stanowią jamy, będące pozosta-
łością dawnych konstrukcji słupowych (grupa 1). Słupy 
w  grodzie bytomskim były na ogół płytko wkopywane 
w  ziemię, a  jedynie sporadycznie wbijane. Wśród jam 
posłupowych wydzielono 4 podgrupy, głównie ze wzglę-
du na ich głębokość i  rozmiary zarysu w  rzucie pozio-
mym. Szczególnie liczne były jamy podgrup 1a i  1b. 
Do podgrupy 1a zaliczono jamy posłupowe (nr 1, 24, 82, 
121, 176, 190 (196), 192, 209, 215), których głębokość 
mieściła się w przedziale od 34 do 100 cm. Jamy posłu-
powe głębokie stanowiły najczęściej pozostałość słupów, 
które dawały oparcie wewnętrznemu lub zewnętrznemu 
licu konstrukcji drewniano-ziemnego wału.

Druga podgrupa obiektów posłupowych (1b) to ja-
my posłupowe płytkie. Charakteryzowały się niewielką 
głębokością, wahającą się w  przedziale od 5 do 28  cm 
(średnio 14,2 cm). Płytkie jamy posłupowe bardzo często 
nie zawierały żadnych zabytków. Niektóre z  nich można 
prawdopodobnie wiązać z konstrukcjami domów naziem-
nych, jak na przykład obiekty nr  18, 20–22, 168 (dom? 

Ryc. 44. Bytom Odrzański, gm. loco, stan. 1. Znaleziska monet i odważników w rejonie castrum minus. Kolorem czerwonym ozna-
czono monety, zielonym – odważniki; oprac. S.  Moździoch

Fig. 44. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Finds of coins and weights in the castrum minus area. Coins are 
marked in red, weights are marked in green; edited by S. Moździoch
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nr  1), obiekty 97, 101, 105, 125c, 126, 129 (dom? 
nr  2), obiekty nr  50, 54, 56, 57, 58 i  60 (dom? nr  3), 
lub z  konstrukcjami obronnymi (np. obiekty 210, 212).

Kolejna kategoria obiektów nieruchomych odkrytych 
w  grodzie bytomskim to tak zwane jamy odpadkowe 
(grupa 2). Taką funkcję przypisano siedmiu obiektom 
(nr 39, 77, 83, 86, 130, 165, 281). Jamy odpadkowe, są-
dząc z  dużych rozmiarów (średnia powierzchnia zarysu 
– 3,6  m2; średnia głębokość – 57  cm) oraz formy (nie-
regularna, lejowata), wykopano prawdopodobnie w  celu 
umieszczania w  nich śmieci. Zawierały znaczną liczbę 
zabytków wydzielonych, a  ich cechą charakterystyczną 
była także wielowarstwowość wypełniska, wiążąca się 
z  przesypkami piaskiem w  celach higienicznych. Specyfi-
ką tych jam jest także znaczny udział kości zwierzęcych 
wśród zabytków masowych, wynoszący około 30%.

W południowej i  południowo-zachodniej części gro-
dziska odkryto pozostałości pieców. Jamy, stanowiące ich 
jedyny zachowany ślad, cechowały się w  większości asy-
metrycznym profilem i  składały się przeważnie z  dwóch 
części: większej, głębokiej, stanowiącej pozostałość komo-
ry pieca oraz mniejszej i  płytszej, będącej resztą dawnej 
jamy przypiecowej. Trudno jest jednak z  całą dozą pew-
ności odróżnić pozostałości pieców od śladów wszelkiego 
rodzaju palenisk. Te pierwsze cechuje niewątpliwie opi-
sany wyżej charakterystyczny kształt, jak i  znaczna licz-
ba zachowanej w  nich polepy. Średnia powierzchnia jam 
popiecowych wynosiła 3,2  m2, a  średnia głębokość mak-

symalna – około 44  cm. Zależnie od funkcji pieca (ku-
chenny, kowalski), znajdowano w  jamie znaczną liczbę 
kości (27–46% zabytków masowych) lub żużla żelaznego 
(60–94%). Do grupy 3 (piece) zaliczono obiekty nr  12, 
55, 92, 131, 177, 234, 248, 251, 275. Większość z  nich 
funkcjonowała w  starszej fazie istnienia grodu. Piece by-
ły na ogół wolnostojące, lecz zarazem usytuowane w  ra-
mach przestrzeni wydzielonych do celów gospodarczych.

Jedynie dwa spośród odkrytych obiektów zidentyfiko-
wano jako tak zwane ogniska dymarskie (grupa 4). By-
ły to jamy nr 111 (132) (ryc. 47) oraz 142. Oprócz żużla 
(26,8%) zawierały one także ceramikę i  kości zwierzę-
ce, wyrzucane tam zapewne po zaprzestaniu produkcji.

Do grupy 5 zaliczono jamy, których funkcji nie 
udało się odgadnąć (nieokreślone). Miały one na ogół 
kształt nieregularny, a  ich zawartość była zbliżona roz-
kładem procentowym zabytków masowych do tak zwa-
nych średnich jam posłupowych (72% ceramiki, 21% 
kości, 5% polepy, 2% żużla). Do tej kategorii przypisano 
aż 40 obiektów (nr  8, 13, 27, 30, 46, 49, 53, 64, 71, 79, 
89, 93, 107, 113, 114, 118, 120, 122, 125, 138a, 145, 
166, 169, 177a, 178, 179, 185, 199, 201, 220, 236, 238, 
241, 245, 247, 250, 259, 260, 267, 273). Były to niekie-
dy obiekty wieloelementowe, w  których każda spośród 
części składowych mogła pełnić inną funkcję.

Paleniska (grupa 6) to obiekty nieruchome, nie-
kiedy bardzo zbliżone w  formie i  zawartości do pieców. 
Cechowały się jednak mniejszą powierzchnią. Wynosi-

Ryc. 46. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Frekwencja różnych kategorii zabytków masowych w  wypełniskach obiektów; oprac. S.  Moździoch

Fig. 46. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Frequency of various categories of mass artefacts in fills of features; edited by 
S.  Moździoch

WGwP - tom 6 - Powiat nowosolski - blok książki - dp - 2020-03-05.indd   60 05.03.2020   08:32:27



61

2. Bytom Odrzański, gm. Bytom Odrzański, stan. 1

ła ona średnio około 1,9  m2, podczas gdy piece miały 
powierzchnię wynoszącą średnio 3,2  m2. Przeważająca 
część palenisk w  grodzie bytomskim była przeznaczo-
na do celów kuchennych. Taką interpretację potwier-
dza znaczna liczba kości zwierzęcych znajdowanych 
w  ich wypełniskach (25–90% zabytków masowych) oraz 
w  bezpośrednim pobliżu. Paleniska „kuchenne” można 
ogólnie zróżnicować na zagłębione w  ziemi, których po-
zostałość stanowią jamy z  dnem wybrukowanym kamie-
niami (nr  70, 148), założone na podkładzie grubej war-
stwy gliny (nr  144) lub paleniska wyłożone kamieniami 
na poziomie calca i  w warstwie kulturowej (nr  99, 100). 
Paleniska nr  99 i  100 były zlokalizowane wewnątrz do-
mniemanych domostw naziemnych.

Ze względu na inną funkcję należy osobno wymie-
nić palenisko nr  2, zawierające liczne żużle żelazne, 
związane niewątpliwie z  produkcją hutniczą i  obróbką 
żelaza. Żużle odkryte w  palenisku miały zarówno for-
mę brył o  swobodnie zakrzepłych powierzchniach, po-
rowatej strukturze i  nieregularnych kształtach (typ Ia 
według Piaskowskiego 1988, 336), jak i  czasz o  dolnej, 
stosunkowo gładkiej, czasem lekko wypukłej powierzchni 
(typ  2b). Oba rodzaje żużla mogą stanowić ślad wygrze-
wania żelaza w  otwartych paleniskach dymarskich (Ple-
iner 1969, 554 i  nn.; Mamzer 1988, 42 i  nn.; Dziedu-
szyccy 1998, 221–235).

Do grupy 7 zaliczono specyficzny typ jam, jaki sta-
nowią odkryte na stanowisku rowy fundamentowe. 

Wypełnione szaroczarnym piaskiem z  próchnicą, w  prze-
kroju najczęściej prostokątne, wiążą się z  odkrytą w  ca-
strum maius dużą budowlą (obiekty nr  237, 240, 278, 
283, 284).

Grupa 8 to jamy będące pozostałościami po budyn-
kach naziemnych (obiekty: 137, 138, 243, 249, 258, 
271). Ich kształt oraz treść i  barwa wypełniska nie od-
biegają w wyraźnie zauważalnym stopniu od wielu z wy-
dzielonych tu grup funkcjonalnych obiektów. Jedynymi 
kryteriami, jakie umożliwiają określenie ich funkcji jest 
regularny kształt zarysu, znaczny rozmiar powierzchni 
(w przypadku obiektów odkrytych w  dużej części), sto-
sunkowo niewielka liczba zabytków masowych (śmie-
ci) odkrytych w  wypełnisku (średnio 63,9% ceramiki, 
18,7% kości zwierzęcych) oraz wyrównane dno.

Średnia głębokość tego typu obiektów wynosiła 
44  cm, a  zachowana powierzchnia średnio około 11  m2. 
Budowle zajmujące podobną przestrzeń są często od-
krywane tak w  osadach, jak i  grodach wczesnośrednio-
wiecznych. Interpretacja nieckowato zagłębionych jam 
o  znacznych rozmiarach przysparza archeologom wiele 
problemów. Najczęściej uważa się je za resztki budynków 
naziemnych, o  lekkiej, plecionkowej (?) konstrukcji ścian 
lub budynków zrębowych, których podwaliny nie pozo-
stawiły uchwytnych śladów (Hilczerówna 1967, 144; 
Kaźmierczyk 1969, 171; Podwińska 1971, 76–77; Donat 
1980, 48; Parczewski 1981, 135 i  nn., Łosiński 1982, 
119 i  nn.; Miśkiewiczowa 1982, 29).

Ryc. 47. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Rzut poziomy i  profil obiektu 111 (132) — ognisko 
dymarskie; rys. S.  Moździoch

Fig. 47. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Plan and section of feature 111 
(132) – smelting hearth; drawing by S. Moździoch
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Kolejna z  wyróżnionych na badanym stanowisku 
kategorii obiektów (grupa 9) to półziemianki (obiek-
ty nr  23, 26, 112, 117, 167, 202, 205, 233, 269, 272). 
W odróżnieniu od pozostałości budynków naziemnych, 
miały one średnią głębokość 57  cm. W ich wypełni-
skach znajdowano proporcjonalnie więcej zabytków 
aniżeli w  innych obiektach, co może wynikać z  pełnio-
nych przez nie funkcji gospodarczych (ceramika sta-
nowiła 60% zabytków masowych, kości – 33%, polepa 
– 5,8 %).

Spośród wyżej wymienionych jedynie obiekt 117 
został odkryty w  całości. Miał około 6  m długości i  3  m 
szerokości. Składał się z  dwóch części: południowo-
-wschodniej, mieszkalnej, o wymiarach 4,5  3 m i głębo-
kości około 50  cm oraz północno-zachodniej, zawierają-
cej schowek, jamę zasobową o  wymiarach 150  100  cm 
i  głębokości 87  cm. Pozostałe obiekty tego typu, prócz 
obiektu nr  112, odkryto jedynie częściowo, ale w  stop-
niu wystarczającym, by zrekonstruować ich rozmia-
ry. Wahały się one w  przedziałach: część mieszkalna 
(długość – 2,5–3,5  m, szerokość 1,5–2,5  m, głębokość 
0,4–0,6 m), część zasobowa (długość – 0,9–1,2 m, szero-
kość – 0,6–0,9  m, głębokość – 0,5–0,8  m). Wypełnisko, 
które w  przypadku wszystkich tych jam stanowił szaro-
czarny piasek, zawierało liczny materiał zabytkowy. Wy-
stępowanie wielu węgli drzewnych w  partii przydennej 
półziemianek pozwala przypuszczać, że wszystkie z  nich 
miały pierwotnie podłogi moszczone drewnem. Podobne 
półziemianki wraz z  jamami zasobowymi (piwniczkami) 
znane są ze śląskich osad otwartych datowanych na XI– 
–XII wiek, jak na przykład XII-wieczny budynek 6 z osady 
w Czeladzi Wielkiej, pow. Góra (Lodowski 1972, 80–82).

Do grupy 10 obiektów nieruchomych zaliczono kło-
potliwe w  interpretacji płytkie jamy, które są zapewne 
uchwyconymi przy oczyszczaniu powierzchni calca za-
głębieniami dawnej warstwy kulturowej. Zawierały na 
ogół nieznaczną liczbę zabytków.

Niewiele spośród jam bytomskich można określić ja-
ko zasobowe (grupa 11). Stanowiły one najczęściej, jak 
w przypadku obiektów nr 23, 26, 117 i 167, nieodłączne 
części półziemianek. Miały kształt prostokątny, wymiary 
od 0,5  1 m do 1  1,2 m w zarysie, a od 0,5 do 1 m głę-
bokości. Poza integralnymi elementami budowli miesz-
kalnych wystąpiły jedynie dwie jamy, które można uznać 
za zasobowe: nr  17, przytykająca do północno-wschod-
niej ściany hipotetycznego domu nr  1, oraz jama 218.

Zagadkowy rodzaj obiektów nieruchomych odkrywa-
nych na grodzisku bytomskim stanowią tzw. jamy kory-
towate (grupa 12). Wydzielono je głównie ze względu 
na ich charakterystyczny kształt.  Prostokątne, najczęściej 
o  wyrównanych ściankach, miały długość całkowitą wa-
hającą się w  przedziale od 140 do 320  cm, szerokość 
w  przedziale od 20 do 170  cm, a  ich średnia głębokość 
wynosiła około 39  cm. Większość z  jam korytowatych 
zawierała niewiele przedmiotów. Wśród zabytków ma-

sowych znajdowanych w  wypełniskach przeważała cera-
mika (aż około 80% znalezisk). Trudno określić dawne 
przeznaczenie tego rodzaju obiektów, jednak fakt ich 
występowania w  grupach (np. 31, 34, 35, 36, 47 lub 
13A,  175) w  pobliżu pieców, w  rejonach, w  których od-
bywała się gospodarcza działalność przydomowa, wska-
zuje na trudny dziś do odszyfrowania związek z  odby-
wającą się tam wytwórczością. Pojedyncze jamy tego 
rodzaju to obiekty o  numerach: 3, 6, 9, 61, 147, 214.

Grupa 13 to jamy, które służyły najprawdopodob-
niej pozyskiwaniu lub przechowywaniu gliny (nr  7, 
221–224, 231). Wydzielono je razem ze względu na za-
wartość, jaką stanowiły resztki gliny w  postaci kilkuna-
stocentymetrowych warstewek.

Obiekty 221–224 służyły pozyskiwaniu gliny w  po-
bliżu wału w starszej fazie istnienia grodu. W fazie młod-
szej, kiedy wał przesunięto nieco do wewnątrz, znalazły 
się w  obrębie konstrukcji. Jamy 7 (232) i  231, położone 
obok siebie w  północnej części grodu, były głębokie (90 
i  123  cm) i  zawierały warstwy gliny zarówno przy ścian-
kach, jak i  na dnie. Może to być ślad wylepiania jam gli-
ną w  celu izolacyjnym i  w tym wypadku należałoby im 
przypisać rolę zasobową. Glina, którą można było pozy-
skać w niektórych rejonach stanowiska, była wykorzysty-
wana jako izolator i  spoiwo budowli. Nie wiemy, w  ja-
kim stopniu służyła jako surowiec garncarski, chociaż 
i  takiego jej zastosowania nie można z  góry wykluczyć.

W północnej części majdanu grodu zlokalizowano 
wykopy nr  XXXVII/1993 oraz XLII/1996. Warstwa kultu-
rowa zachowała się w  tym miejscu stosunkowo dobrze, 
jako że miejscami osiągała nawet 50  cm miąższości. Pod 
warstwa orną (I), którą tworzył szary, słabogliniasty pia-
sek z  próchnicą, zalegała warstwa szarobrązowego pia-
sku z  dużym dodatkiem spalenizny (IIa). Uformowała 
się ona zarówno wskutek przemieszczania się rozsypiska 
dawnych umocnień drewniano-ziemnych, jak i  składowa-
nia śmieci z  zamieszkałej jeszcze w  XIII wieku południo-
wej części majdanu. Poniżej zalegała warstwa użytko-
wa z  XI–XII wieku (III). W odróżnieniu od warstwy IIa, 
zawierała liczniejsze plamki spalenizny, ułamki polepy 
i  węgli drzewnych.

W wykopie XXXVII odsłonięto fragmenty rowu fun-
damentowego (?) – (obiekty 236, 237, 240). Jego wy-
pełnisko tworzył głównie szaroczarny, gliniasty piasek 
z  próchnicą, licznymi węglami drzewnymi oraz polepą. 
Wystąpiły w  nim także liczne plamki wapna. Ślady wap-
na stwierdzono również na ceramice znajdowanej w  tym 
rejonie (np. w  obiekcie 235). W rzucie poziomym całe, 
szaroczarne wypełnisko rowu miało kształt regularnego 
pasa metrowej szerokości (szczególnie w  obrębie dział-
ki XLIIj) z  wyraźnym pasemkiem spalenizny, tworzącym 
linię ograniczającą wypełnisko od strony południowej. 
Kształt profilu omawianego rowu miał w przekroju formę 
regularnego prostokąta. Jego głębokość sięgała niekiedy 
50  cm poniżej spągu warstwy kulturowej. Rzut poziomy 
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rowu, który w części wschodniej skręcał łukowato na po-
łudnie, przypominał do złudzenia zarysy budowli jedno-
nawowej z  przylegającą bezpośrednio do nawy apsydą.

W części centralnej odkrytego obiektu zachowały się 
pozostałości jam, potwierdzające istnienie słupów wspie-
rających konstrukcję dachową. Jeżeli taka interpretacja 
dołów posłupowych jest słuszna, to wnętrze budowli na-
leżałoby zrekonstruować jako trzynawowe (trójdzielne).

Nie można wykluczyć, że rów jest negatywem daw-
nych kamiennych fundamentów, tym bardziej, że w  nie-
których miejscach wypełniska znajdowano ślady wa-
piennej zaprawy. Nie odkryto w  nim jednak żadnych 
większych kamieni, co z  kolei stoi w  sprzeczności z  taką 
interpretacją. Jeżeli zatem można byłoby w  odkrytym 
rowie dopatrywać się pozostałości fundamentu dawnego 
kościoła, to albo kamienie z  jego fundamentów zostały 
całkowicie wybrane w  późniejszym okresie albo też jest 
to ślad posadowienia budowli drewnianej.

Na sakralny charakter bytomskiej budowli może 
wskazywać brak w  tym rejonie jakichkolwiek innych 
obiektów nieruchomych oraz niewielka liczba zabytków 
znalezionych w  warstwie użytkowej obiektu. Ku po-
dobnej myśli skłania lokalizacja całej konstrukcji na osi 
wschód-zachód. Nieco bardziej prawdopodobna wydaje 
się hipoteza o  istnieniu w  tym miejscu kościoła o  kon-
strukcji drewnianej, tym bardziej, że na północy Europy 
kościoły tego typu, nawet posiadające łukowatą apsydę, 
są spotykane do dziś. Tropem wiodącym do potwierdze-
nia domysłu o  konstrukcji drewnianej może być odkryty 
od strony południowej obiekt 284, stanowiący fragment 
rowu fundamentowego. Widoczne są w nim wyraźne śla-
dy spalenizny, które szczególnie mocno zarysowały się 
od strony zewnętrznego lica ściany budynku.

Nie jest to przecież jedyne możliwe wyjaśnienie 
ewentualnej funkcji odkrytej konstrukcji. Może to być 
na przykład ślad drewnianej budowli halowej, używa-
nej przez mieszkańców grodu jako miejsce zgromadzeń 
(por. Boroń 1997). Za taką interpretacją funkcji budow-
li przemawia brak zamknięcia rowem całej konstrukcji 
od strony zachodniej, co niewątpliwie miałoby miejsce, 
gdybyśmy mieli do czynienia z  rowem fundamentowym 
dawnego kościoła. Jeżeli zatem byłaby to pozostałość 
budynku halowego, to analogii do tego typu zabudowań 
można poszukiwać na obszarze Skandynawii (Herschend 
1993, por. np. fig. 13, 14; Boroń 1997). Potwierdza to 
także fakt odkrywania w  pobliżu budynku licznych ko-
ści zwierzęcych stanowiących pozostałość dzielenia tusz 
zwierzęcych związanego zapewne z  odbywającymi się tu 
zgromadzeniami.

Rozplanowanie osiedla

Większość wykopów została zlokalizowana na obsza-
rze tzw. castrum maius. Odkryto tu około 250 obiektów 
nieruchomych. Analiza kształtu i  wypełniska jam oraz 

frekwencji różnych kategorii zabytków znajdowanych 
w  warstwie ornej, kulturowej lub w  obiektach na po-
szczególnych działkach wykopów pozwoliła na sformu-
łowanie kilku ogólnych wniosków, dotyczących zarówno 
rozplanowania osiedla, jak i  zajęć jego mieszkańców.

Wokół majdanu, wzdłuż hipotetycznej linii umoc-
nień były rozmieszczone duże, pojedyncze oraz mniejsze, 
podwójne jamy posłupowe, stanowiące ślad dawnych 
konstrukcji podtrzymujących wewnętrzne lico wału. Cha-
rakterystyczną cechą obiektów posłupowych, które wcho-
dziły dawniej w  skład umocnień, był znaczny udział ce-
ramiki wśród zabytków masowych odkrywanych w  ich 
zasypiskach, wynoszący od 75 do 95%.

Na majdanie grodu otoczonym pasem umocnień za-
rysowała się linia budowli mieszkalnych, posadowionych 
wzdłuż wału w  odległości kilku do kilkunastu metrów. 
Zaliczyć do niej można zagrodę związaną z  obiektem 
nr  243, następnie zagrody należące do domów: 1, 2, 3 
(w tym ostatnim przypadku także budynek 23) oraz do-
mów 205 (202), 249, 258.

Centrum majdanu zajmowały zagrody związane 
z  budynkami: 117, 136 i  147 oraz 26. W obrębie wy-
dzielonych skupisk obiektów (domniemanych zagród) 
funkcjonowały zarówno budynki naziemne, jak i  pół-
ziemianki. W kilku przypadkach znaczną część zagrody 
stanowiła stosunkowo wyraźnie rysująca się część go-
spodarcza, na którą składały się paleniska, piece i  kon-
strukcje słupowe. I tak na przykład, przestrzeń pomiędzy 
budynkiem 272 a  półziemianką 117 zajmowały obiekty 
związane z  produkcją kowalską (248, 275, 276). Udział 
żużla wśród zabytków, które znaleziono w obiektach nie-
ruchomych wynosił od 60 do 90%.

Kolejny obszar działalności gospodarczej to duży ze-
spół jam korytowatych i palenisk (obiekty 31, 34–36, 40, 
47), odk ryty we wschodniej części wykopu II/1985. Pu-
ste przestrzenie pomiędzy budynkami wypełniały obiekty 
gospodarcze. Pomiędzy budynkiem 243 a  271 znajdowa-
ło się palenisko (264) oraz nieokreślone konstrukcje słu-
powe (262, 263, 265, 266).

W młodszej fazie niektóre budowle półziemianko-
we zostały zastąpione przez budynki naziemne, które, 
podobnie jak i  poprzednio półziemianki, mogły pełnić 
funkcje zarówno mieszkalne, jak i  gospodarcze. Północ-
na część majdanu została w  młodszej fazie pozbawiona 
części zabudowy, a w celu podwyższenia poziomu terenu 
w  tym rejonie przesunięto znaczną ilość ziemi z  połu-
dniowego, wówczas zapewne wyżej położonego obszaru. 
Świadczy o  tym znaczna liczba śmieci, głównie przed-
miotów żelaznych, odkryta przy wale, a  także w  war-
stwach rozsypiskowych jego młodszej fazy.

Analiza planu odkrytego dotychczas fragmentu gro-
du pozwoliła wydzielić w  południowej części stanowiska 
trzy skupiska jam, będące prawdopodobnie śladem daw-
nych zagród. Zespoły jam były oddzielone od siebie pa-
sami słabiej zagospodarowanych przestrzeni. W  ramach 

WGwP - tom 6 - Powiat nowosolski - blok książki - dp - 2020-03-05.indd   63 05.03.2020   08:32:27



Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Powiat nowosolski

64

tych skupisk zarysowały się mniejsze przestrzenie-pla-
cyki o  zarysie prostokątnym i  rozmiarach wynoszących 
około 4–5 na 7–8  m. Udało się także uchwycić miej-
sca, w  których mogły znajdować się dawniej budynki 
naziemne. Liczba znajdowanych fragmentów ceramiki 
była tam znacznie niższa aniżeli na działkach je otacza-
jących. Podczas gdy na działkach w  otoczeniu domnie-
manych domostw naziemnych średnia liczba fragmentów 
ceramiki w  warstwie kulturowej wahała się od 265 do 
462 ułamków ceramiki (na 25  m2), to na działkach, na 
których znajdował się dawniej budynek, wynosiła jedy-
nie od 22 do 16 ułamków na takiej samej powierzchni 
(Moździoch 1992, ryc.  2).

Dokładne określenie linii przebiegu ścian dawnych 
budynków byłoby trudne ze względu na fakt, że podle-
gały one w trakcie istnienia osiedla kilkakrotnym przesu-
nięciom. W przypadku domu nr  1 linię ścian wyznacza 
lokalizacja przylegających do nich półziemianek nr  23 
i  167 oraz jamy zasobowej 17, w  przypadku domu nr  2 
– jam odpadkowych nr  89 i  130 oraz jam 92, 107 i  125. 
Zasięg domu nr  3 wyznaczały jamy posłupowe (nr  50, 
54, 56, 57, 58 i  60).

Wokół tych hipotetycznych domostw znajdowano 
w  warstwie użytkowej liczne przęśliki (ryc.  48). W po-
bliżu dawnych budynków wystąpiły także obficie kawałki 
polepy, stanowiącej zapewne rozsypisko ich konstrukcji. 
Znajdowano je zarówno w  towarzyszących domom ja-
mach, jak i  w warstwie kulturowej nad i  wokół budyn-

ków. Znaczna frekwencja polepy, w  zestawieniu z  ilością 
ceramiki znajdowaną w  poszczególnych działkach wyko-
pów daje się także zaobserwować w warstwie kulturowej 
w pobliżu konstrukcji wałów (b) oraz dawnych urządzeń 
hutniczo-kowalskich (b). Ponieważ teren castrum minus 
nie był niszczony przez orkę, jako że przez lata porastał 
go lasek zwany „Gaygk”, w  warstwie humusu w  pobliżu 
dawnych budowli także zachowała się znaczna liczba po-
lepy pochodzącej z  rozsypiska konstrukcji.

W obrębie każdego z  domniemanych budynków 
odkryto paleniska, zlokalizowane w  części północno-za-
chodniej (nr  55, 99, 100) i  północno-wschodniej (nr  18) 
wnętrz. Wszystkie trzy domy były zorientowane najpraw-
dopodobniej dłuższą osią wzdłuż linii NW-SE.

W przypadku zagród odkrytych w  następnych la-
tach, pozostałości domów naziemnych rysowały się już 
bardziej wyraźnie, zapewne dzięki temu, że były one 
dawniej lekko zagłębione w  piaszczyste podłoże. Do ba-
danych w  latach 1984–1986 trzech zagród doszły póź-
niej kolejne dwie od strony północno-zachodniej, wią-
żące się z  domami 243 i  272, oraz trzy od wschodu, 
wyznaczane orientacyjnie przez domy 205, 258 i  249. 
Następnych dwóch zagród należy się spodziewać w  oko-
licy półziemianki nr  26 oraz na północy, w  pobliżu jam 
do przechowywania gliny: 7 i  231. Nieco inny charak-
ter może mieć natomiast należąca już w  zasadzie do 
castrum minus zagroda przy domniemanych budynkach 
179 i  177b. Jak można przypuszczać, w  grodzie bytom-

Ryc. 48. Bytom Odrzański, gm. loco, stan. 1. Rozmieszczenie znalezisk przęślików na obszarze stanowiska. Obok punktów umieszczono oznaczenie 
jednostki stratygraficznej (warstwa, obiekt) w  której odkryto przęślik; oprac. S.  Moździoch

Fig. 48. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Distribution of spindle whorls finds within the site. Next to the points there is 
a  designation of the stratigraphic unit (layer, feature) in which spindle whorl was discovered; edited by S. Moździoch

WGwP - tom 6 - Powiat nowosolski - blok książki - dp - 2020-03-05.indd   64 05.03.2020   08:32:27



65

2. Bytom Odrzański, gm. Bytom Odrzański, stan. 1

skim mogło w  sumie egzystować od 15 do 25 zagród. 
Niestety, wobec braku bardziej złożonej stratygrafii pio-
nowej, trudno jest ustalić, jak przebiegały zmiany zago-
spodarowania przestrzennego grodu w  węższych odcin-
kach czasowych.

Rysujący się ostatecznie obraz zagospodarowania 
przestrzennego castrum maius to kilkanaście lub nieco 
więcej zagród (dworów), w  ramach, których funkcjono-
wały domy naziemne, półziemianki o  charakterze miesz-
kalno-gospodarczym oraz obszary przydomowej działal-
ności gospodarczej, gdzie odkryto piece, paleniska, tzw. 
jamy korytowate, odpadkowe oraz konstrukcje słupowe. 
Poszczególne zagrody bytomskie zajmowały obszar wyno-
szący od 300 do 600 m2. Są to rozmiary spotykane często 
we wczesnośredniowiecznych osadach otwartych, zna-
nych z obszaru ziem polskich (Moździoch 1997, 50 i nn.).

Analiza rozmieszczenia znalezisk żużli żelaznych, 
zarówno pod względem ich liczby, jak i  częstości wystę-
powania wśród zabytków masowych w relacji do cerami-
ki, w  warstwie ornej, kulturowej i  obiektach nierucho-
mych pozwoliła dokładniej wskazać miejsca działalności 
hutniczo-kowalskiej. W warstwie kulturowej za wskaźnik 
wyższej frekwencji żużla uznano 0,04 do 1,08 kawał-
ków żużla na jeden fragment ceramiki (ryc.  49). Taką 
częstością występowania cechowały się obszary północ-
nej części grodu, szczególnie okolice wewnętrznego lica 
umocnień oraz jego część południowo-zachodnia, gdzie 
odkryto nie tylko liczne żużle, ale także ogniska dymar-
skie, pozostałości pieców oraz dysze hutnicze.

Nie zawsze wyższa frekwencja żużli musi być świa-
dectwem dawnej działalności wytwórczej. Analiza ich 
rozmieszczenia w warstwie ornej uwidoczniła, że w trak-
cie późniejszych niwelacji, w tym także zapewne głębszej 
orki, następowało przemieszczanie znalezisk wydartych 
z  dawnej warstwy użytkowej w  kierunku północnym 
i  wschodnim. Zagęszczenie żużli w  obiektach zdecydo-
wanie wskazuje tylko na południowo-zachodnią część 
grodu jako główne miejsce działalności hutniczo-kowal-
skiej (ryc. 50). Nieprzypadkowo w tym rejonie skupia się 
większość przedmiotów żelaznych i  niektórych narzędzi, 
na przykład przecinaków. Przypuszczalnie odbywała się 
tu redukcja rudy żelaznej oraz przekuwanie i  oczyszcza-
nie żelaza. Odkryto tu liczne bryły żużla, mające kształt 
nieregularny i  porowatą strukturę. Były one pozostało-
ścią procesu oczyszczania rudy w  otwartych paleniskach 
dymarskich. Naczynia z  zastygłymi w  nich bryłami żuż-
la żelaznego (zanieczyszczonego żelaza) są na stanowi-
skach wczesnośredniowiecznych i  średniowiecznych zna-
leziskiem częstym (por. na przykład Kiersnowska 1986, 
85). Odkryto je również w  Łęczycy i  Gdańsku (Zbierski 
1955, 314). W Bytomiu, jak na wielu innych stanowi-
skach tego okresu, wykorzystywano głównie występują-
cą w  okolicy rudę darniową (por. Zbierski, 1955, 308). 
Znajdowane tu żużle kształtu półkolistego są świadec-
twem wytopu żelaza w  dymarkach (Zbierski 1955, 309).

Sądząc z  czasu użytkowania poszczególnych obiek-
tów, produkcja żelaza na szerszą skalę miała miejsce 
prawdopodobnie w młodszej fazie zasiedlenia grodu (tak 
można datować między innymi obiekty: 107, 111 (132), 
248. To właśnie wówczas znaczna liczba żużli wraz ze 
śmieciami trafiła do warstwy osadniczej w  północnej 
części grodu. Kawałki żużla znaleziono tam, między in-
nymi, w  obiektach 233 i  239.

Duża liczba kości zwierzęcych znajdowana w  war-
stwie kulturowej w północnej i zachodniej części castrum 
maius oraz w  castrum minus również może być efektem 
XII–XIII-wiecznych niwelacji i  przesunięć gleby z  części 
południowej. Kierunek przemieszczania się ułamków ko-
ści zwierzęcych można zaobserwować, zestawiając ich 
frekwencję w  obiektach (ryc.  51), warstwie osadniczej 
(ryc.  52) oraz warstwie ornej (ryc.  53).

Uwzględnienie wzajemnych proporcji występowania 
kości zwierzęcych, polepy i żużla żelaznego w obiektach na 
terenie całego grodu utwierdza w  przekonaniu o  różnych 
funkcjach gospodarczych poszczególnych jego obszarów. 
W obiektach odkrywanych w  południowo-zachodniej czę-
ści stanowiska zdecydowanie dominowały: żużel związany 
z  wytwórczością hutniczo-kowalską oraz polepa, stano-
wiąca pozostałość konstrukcji pieców, palenisk i domostw.

W rejonie południowo-wschodnim, najwyżej poło-
żonym i  uznanym już w  roku 1984 za rejon „mieszkal-
ny” o  niesprecyzowanym profilu zajęć wytwórczych gro-
dzian (być może związanym z przetwórstwem żywności), 
w  obiektach przeważały kości zwierzęce. Podobne rela-
cje zabytków masowych były także charakterystyczne dla 
jam w  wykopie XLIV.

W pobliżu wału północnego obserwujemy znaczny 
udział polepy, pochodzącej zapewne z  rozsypiska drew-
niano-ziemno-glinianych umocnień grodowych. Stanowi-
ła ona być może resztkę „płaszcza glinianego”, jaki mógł 
pokrywać wał od strony lica wewnętrznego. Tej samej 
proweniencji są przypuszczalnie także liczne ułamki po-
lepy znajdowane w  rejonie południowo-wschodniego od-
cinka umocnień. Natomiast pokaźna liczba jej kawałków 
znaleziona w  castrum minus pochodzi zapewne z  drew-
niano-glinianych konstrukcji odkrytych tam budowli.

Castrum minus, pod względem rodzaju odkrywanych 
tam zabytków, zdecydowanie różni się od pozostałych 
rejonów grodu. To tutaj właśnie znaleziono większość 
monet i odważników. Tu również odkryto budowle zagłę-
bione o  znacznych rozmiarach. Cechą charakterystyczną 
tej części grodu jest znaczna liczba znaków garncarskich 
na dnach naczyń wydobywanych z  kolejnych warstw 
użytkowych. Pomimo że odkryto tu mniej fragmen-
tów ceramiki aniżeli w  castrum maius, liczba znalezio-
nych znaków garncarskich jest proporcjonalnie większa. 
W castrum minus wydobyto także większość przedmiotów 
„luksusowych”, w  tym wyrobów wykonanych z  brązu.

W ciągu dziesięciu sezonów (1984–1996) uzyska-
no z  całego przebadanego obszaru grodu znaczną licz-
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Ryc. 49. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Frekwencja znalezisk żużla żelaznego w  proporcji do ceramiki w  warstwie kulturowej stanowiska; 
oprac. S.  Moździoch

Fig. 49. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Frequency of iron slag finds in comparison with pottery in cultural layer of the site; 
edited by S. Moździoch

Ryc. 50. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Frekwencja znalezisk żużla żelaznego w  zestawieniu z  ceramiką w  obiektach nieruchomych; oprac. 
S.  Moździoch

Fig. 50. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Frequency of iron slag finds in comparison with pottery in features; edited by 
S.  Moździoch

bę fragmentów ceramiki naczyniowej. Oprócz 121138 
fragmentów naczyń z  XI–XII/XIII wieku, odkryto rów-
nież około 120 fragmentów ceramiki górą obtaczanej 
(IX–XI  wiek), 500 fragmentów ceramiki pradziejowej 

(głównie z  młodszych faz kultury łużyckiej, reprezen-
towanych m.in. przez ułamki placków krążkowych), 
848  fragmentów naczyń glinianych z  XIII–XIV wieku 
oraz 454 ułamki ceramiki nowożytnej.
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Ryc. 51. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Frekwencja kości zwierzęcych w  zestawieniu z  ceramiką w  obiektach nieruchomych; oprac. S.  Moź-
dzioch

Fig. 51. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Frequency of animal bones in comparison with pottery in features; edited by 
S.  Moździoch

Ryc. 52. Bytom Odrzański, gm. loco, stan. 1. Frekwencja kości zwierzęcych w zestawieniu z ceramiką w warstwie kulturowej; oprac. S. Moździoch

Fig. 52. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Frequency of animal bones in comparison with pottery in cultural layer; edited by 
S. Moździoch

Wśród ceramiki naczyniowej pochodzącej z  okresu 
funkcjonowania grodu, to jest z  XI–XIII wieku, udało się 
określić 13143 fragmenty brzegów oraz 8576 ułamków 
den, w  tym 440 den oznaczonych znakiem garncarskim. 

W sumie jest to zbiór liczący około 121138 fragmentów 
ceramiki. Około 1/3 ułamków ceramiki wczesnośrednio-
wiecznej (39834 sztuk) nosiło ślady ornamentu, mające-
go przeważnie formę poziomych, dookolnych żłobków. 
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Ryc. 53. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Frekwencja kości zwierzęcych w  zestawieniu z  ceramiką w  warstwie ornej; oprac. S.  Moździoch

Fig. 53. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Frequency of animal bones in comparison with pottery in top soil; edited by S. 
Moździoch

Ryc. 54. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Średnice wylewu naczyń bytomskich na podstawie analizowanej próby; 
oprac. S.  Moździoch

Fig. 54. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Diameters of vessels’ rims based on the analysed sample; 
edited by S. Moździoch

Ceramika bytomska była w  przeważającej mierze wyko-
nana w  technice całkowitego obtaczania.

Najczęściej spotykane formy naczyń bytomskich to 
standardowe garnki o esowatym profilu (około 92%). Do 
tej grupy zaliczono także formy baniaste i  dwustożkowa-
te. Naczynia z cylindryczną szyjką stanowiły około 6,3%, 

natomiast pozostałe 1,7% to misy, naczynia flaszowate, 
puchary, talerze, pokrywki i  inne.

Wśród odkrytych na omawianym stanowisku naczyń 
większość miała wylew mierzący od 19 do 22 cm średni-
cy. Są to wymiary spotykane często także na innych sta-
nowiskach wczesnośredniowiecznych (ryc.  54). Podobny 
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rozmiar wylewu mają również liczne naczynia dzisiejsze. 
W przedziale naczyń o  średnicy wylewu liczącej od 18 
do 23  cm przewagę liczbową miały naczynia fazy młod-
szej. Było to niewątpliwie efektem ich charakterystycznej 
formy. Wąskie w  partii przydennej, rozszerzały się stop-
niowo ku górze by uzyskać największą szerokość w  oko-
licach barku, oddzielonego jedynie mocno zagłębioną 
szyjką od krawędzi, wywiniętych na zewnątrz.

Naczynia fazy starszej były na ogół przysadziste, 
a  największa wydętość brzuśca przypadała z  reguły na 
połowę ich wysokości. Oprócz naczyń średnich rozmia-
rów w  fazie starszej, stosunkowo bogato reprezentowane 
są także naczynia większe i  małe, co widać, zarówno na 
przykładzie średnic wylewów, jak i  den. W fazie A spo-
tykamy bowiem licznie nie tylko „popularne” w  młod-
szej fazie wczesnego średniowiecza dna o  średnicy 8 do 
10  cm, ale także dna mniejsze, mierzące 6, 7 lub 11, 
12  cm średnicy. Znaczna różnorodność w  wymiarach 
den i  wylewów naczyń fazy A może świadczyć o  więk-
szej liczbie potencjalnych dostawców niż w fazie B, którą 
cechuje znacznie większa jednolitość w  tym względzie.

Pomimo znacznej szerokości wylewu, naczynia 
młodsze miały węższą szyjkę od naczyń starszych, co 
wynikało z  jej znacznego przegłębienia. Szyjka naczyń 
fazy B miała także stosunkowo dużą wysokość i  niemal 
prostokątny profil w  przekroju. Było to zapewne wyni-
kiem faktu, że pełniła ona często rolę uchwytu naczy-
nia. Stabilny, głęboko wchodzący w  strukturę naczynia, 
uchwyt-szyjka był niezbędny, aby móc obwiązać naczy-
nie sznurem celem powieszenia lub aby przy pomocy 
drewnianych widełek zdjąć je z  ognia. W całym zbiorze 
ceramiki bytomskiej zachowało się tylko jedno ucho na-
czynia pochodzące jednak dopiero z  okresu późnego śre-
dniowiecza.

Do wyrobu garnków używano w  Bytomiu i  okolicy 
głównie glin żelazistych, w  fazie B była to pozyskiwa-
na prawdopodobnie w  okolicy stanowiska glina dolinna 
o  dużej zawartości związków żelaza, nadających naczy-
niom po wypale kolory w  odcieniach od brązowego po 
czerwonawy. Niestety, w  tym wypadku cechy obserwo-
walne makroskopowo nie mogą wnieść zbyt wiele do 
naszej wiedzy na temat technologii wyrobu naczyń (por. 
Buko 1990, 80).

Wydzielono wielu rodzajów barw skorup w  najroz-
maitszych odcieniach (około 60). Znaczna różnorodność 
kolorów oraz trudny do ocenienia wpływ procesów po-
depozycyjnych na zmiany koloru powierzchni naczyń 
spowodował, że ograniczam się jedynie do ogólnych 
stwierdzeń dotyczących tego aspektu analizy. Grupując 
poszczególne typy kolorów, można stwierdzić, że w  fazie 
A przeważały zdecydowanie naczynia barwy szarej i  sza-
robrązowej, natomiast w fazie B mamy do czynienia głów-
nie z ceramiką barwy szarobrązowej, brązowej i ceglastej.

Grupa starszych naczyń bytomskich znajduje ana-
logie, jeżeli chodzi o  ciemną barwę skorupy, w  cera-

mice z  Ostrowa Lednickiego (4 i  5 poziom osadniczy, 
datowany na koniec XI i  pierwszą połowę XII wieku) 
oraz z  Kruszwicy (Dzieduszycki 1982, tabl. XXXI:3; po-
ziom 6 – połowa XI wieku) i  lewobrzeżnego Wrocławia 
(Kaźmierczyk 1966, 52, ryc.  12 – warstwa E/4–3 dato-
wana na XI–XII wiek oraz warstwa E/2-1, Kaźmierczyk 
1966, 59, ryc.  14:1–7, datowana na XI/XII wiek). Gru-
pa młodsza zbliżona jest odcieniem barw do naczyń 
opolskich (warstwa AIII – Bukowska-Gedigowa, Gediga 
1986, ryc.  117) i  kruszwickich (Dzieduszycki 1982, ta-
bl. XXXI:4; poziom 11 – druga połowa XII wieku – XII/ 
/XIII wiek) oraz znalezionych w  lewobrzeżnym Wrocła-
wiu (warstwy E/2-1, Kaźmierczyk 1966, 59, ryc.  14:35, 
36, datowana na XI/XII wiek oraz D/4–2, Kaźmierczyk 
1966, 72, ryc.  20, datowana na XII–XIII wiek, i  D/1, 
Kaźmierczyk 1966, 89, ryc.  26 – XII–XIII wiek). Czy ja-
śniejsza barwa garnków używanych przez mieszkańców 
bytomskiego grodu w  XII–XIII wieku jest skutkiem gor-
szego wypału? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza ana-
liza liczby barw przełamu skorup tychże naczyń.

Na zbadane 3588 fragmentów naczyń 43,6% (1564 
fragm.) miało przełam jednobarwny, 29,5% (1060 
fragm.) – dwubarwny, natomiast  26,9% trójbarwny. Ry-
sująca się w  badanym materiale nieznaczna przewaga 
naczyń o  wielobarwnym przełamie w  fazie młodszej, 
sugerująca mniej staranny wypał, nawiązuje do obser-
wowanej także przy okazji analizy innych cech ceramiki 
fazy B, tendencji do wykonywania naczyń mniejszym na-
kładem pracy. Widoczna jest ona, między innymi, w  po-
zostawianiu wnętrza naczynia bez zagładzenia śladów 
połączeń taśm służących jego konstrukcji. Na wyraźnie 
widoczne ślady techniki lepienia można było o  wiele ła-
twiej natknąć się oglądając zespoły skorup z  fazy młod-
szej. Ślady zlepiania taśm szczególnie często spotykamy 
na fragmentach ceramiki pochodzących z  warstw kultu-
rowych castrum maius.

W obu fazach istnienia grodu występowały jedno-
cześnie dwa nurty technologiczne, z  których jeden ce-
chował się dążeniem do perfekcyjnego niemal dopraco-
wania gotowego produktu, drugi sprawiał wrażenie, że 
zewnętrzny wygląd wyrobu nie był przedmiotem specjal-
nego zainteresowania wytwórcy (odbiorcy?). Ten drugi 
nurt w  fazie młodszej zaczął dominować. Trudno dzisiaj 
stwierdzić, czy współistnienie tych dwu nurtów wynikało 
z różnego przeznaczenia obu grup wyrobów (aspekt funk-
cjonalny), czy było konsekwencją wykonywania ich przez 
wytwórców o  różnych umiejętnościach, upodobaniach 
estetycznych (aspekt technologiczny), czy był dyktowany 
wymaganiami odbiorców. Obecność drugiego nurtu tech-
nologicznego może wynikać ze specyficznego przezna-
czenia wykonywanych naczyń, które mogły pełnić jedy-
nie rolę opakowań dostarczanych do grodu danin, takich 
jak miód, zboże itd. Naczynia drugiego nurtu, o  czym 
będzie jeszcze mowa przy rekonstrukcji socjotopografii 
grodu, występowały znacznie częściej w  castrum  maius.
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W charakterze domieszki schudzającej stosowano 
w  okolicach Bytomia zarówno piasek, jak i  tłuczeń (roz-
różnienie obu tych kategorii jest niekiedy bardzo trud-
ne). Na podstawie analizowanego zbioru nie zauważono 
zdecydowanego preferowania wybranego rodzaju do-
mieszki w żadnej z chronologicznych faz funkcjonowania 
osady. W fazie młodszej rysuje się jedynie nieznaczna 
tendencja do zwiększenia ilości domieszki piaszczystej na 
niekorzyść tłucznia.

W fazie młodszej istnienia grodu w  coraz większym 
stopniu zaczęto wykorzystywać madę pozyskiwaną w po-
bliżu stanowiska, ale zapewne także i  w innych rejonach 
doliny Odry. Gliniasta mada była zanieczyszczona pia-

skiem, co dodatkowo tłumaczy stwierdzone pojawianie 
się nieco grubszej domieszki w  naczyniach młodszych. 
To znacznie utrudniało, ale dzięki udoskonaleniu tech-
niki obtaczania, nie przeszkodziło, w  uzyskiwaniu cień-
szych ścianek naczyń.

Silniej formujące obtaczanie zezwalało na swobod-
niejsze kształtowanie wylewów naczyń, skutkiem czego 
szyjki naczyń młodszych są znacznie mocniej profilowa-
ne, a  wcięcie na pokrywkę, wprowadzane stopniowo już 
w okresie poprzednim, w fazie młodszej stało się głębsze 
i  wyraźniej widoczne (ryc.  55). Brzegi bez wcięcia (wrę-
bu) na pokrywkę stanowiły natomiast wyraźną więk-
szość w  starszej fazie istnienia grodu (ryc.  56).

Ryc. 55. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Przykłady naczyń z  uformowanymi wrębami pod pokrywkę; rys. D.  Nowakowski, N.  Lenkow, oprac. 
K.  Chrzan

Fig. 55. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Examples of vessels with formed notches under the lid; drawing by D. Nowakowski 
and N. Lenkow, edited by K. Chrzan

Ryc. 56. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Przykłady naczyń z  brzegami bez wrębu pod pokrywkę; rys. D.  Nowakowski, N.  Lenkow, 
oprac. K.  Chrzan

Fig. 56. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Examples of vessels with rims without notches under the lid; drawing 
by  D. Nowakowski and N. Lenkow, edited by K. Chrzan
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2. Bytom Odrzański, gm. Bytom Odrzański, stan. 1

Naczynia bytomskie wykonywano głównie metodą ta-
śmowo-ślizgową, której ślady często są odczytywalne we-
wnątrz naczyń, gdzie nie zawsze starano się je wygładzić. 
Widoczne są wyraźnie etapy nakładania kolejnych taśm, 
szczególnie w  strefie przydennej naczynia. Nie zawsze 
przestrzegano niezbędnego czasu i  temperatury suszenia 
wyrobów, o  czym świadczą liczne pęknięcia naczyń. Za-
stanawiający jest także fakt, że nie starano się w  wielu 
przypadkach o dokładne opracowanie powierzchni naczy-
nia zarówno od wewnątrz, jak i  od zewnątrz, chociaż nie 
wymagało to specjalnych umiejętności.

Jeżeli przyjrzymy się bliżej frekwencji wątków zdob-
niczych w  zespołach ceramiki pochodzącej z  obiektów 
datowanych na starszą lub młodszą fazę funkcjonowania 
grodu zauważamy, że zmiany w  stosowanych ornamen-
tach zachodziły pomiędzy wiekiem XI a  pierwszą połową 
wieku XIII stosunkowo powoli. Typowy dla fazy starszej 
był niewątpliwie ornament wykonywany narzędziem grze-
bykowym. W fazie młodszej stosowano go coraz  rzadziej.

Zarówno w  fazie A, jak i  B występował licznie or-
nament dookolnych żłobków, wąskich, jak i  szerokich 
(szerszych od 3  mm), wykonywanych rylcem, który po-
zostawiał po sobie wyrównane dno rowka. Szerokość 
żłobków nie ma znaczenia wyznacznika chronologii. 
Była ona w  dużej mierze uzależniona od kąta ustawie-
nia narzędzia, którym wykonywano ornament, w  sto-
sunku do powierzchni naczynia. Żłobki węższe powsta-
wały wówczas, gdy rylec ustawiano pod kątem prostym, 
szersze, gdy ustawiano go bokiem, pod kątem ostrym. 
Pierwszy z  przypadków miał miejsce na ogół, gdy wyko-
nywano żłobki na barku naczynia, drugi (żłobki szersze), 
gdy wykonywano ornament na partii dolnej naczynia, 
poniżej załomu. W efekcie często skorupy ze żłobkami 
węższymi to fragmenty części górnej, z  szerszymi, części 
dolnej naczynia.

Cechą „starszą” jest natomiast głębokość żłobków 
dookolnych, która w  przypadku żłobków wąskich by-
ła mniejsza w  fazie B (około 0,2–0,3  cm), podczas gdy 
w  fazie A wynosiła około 0,3–0,4  cm. Inną cechą starszą 
w  ornamentyce naczyń był motyw linii falistej wykona-
nej grzebykiem (około 2,8% wątków w  fazie A). W fazie 
B ten motyw rozpoznano na 1,8% fragmentów zdobio-
nych. Z fazą starszą wiążą się także motywy nakłuć wy-
konanych przy pomocy grzebyka, zarówno tych pochylo-
nych w  prawo (14p, 1,9%, 92 fragm.), jak i  lewo (14l 
– 2,1%, 101 fragm.), umieszczanych najczęściej tuż pod 
szyjką naczynia.

W starszej fazie występowały na naczyniach bytom-
skich pasy kątów wykonanych z  dwóch, pochylonych 
w lewo i prawo odcisków grzebyka. Wówczas także użyt-
kowano w  grodzie, szczególnie często w  castrum minus, 
naczynia, na których szyjce umieszczano motyw linii fali-
stej wykonanej rylcem (ryc.  57).

Zubożenie ornamentu na naczyniach młodszych 
przejawiało się w postaci stopniowego ograniczenia całe-

go zasobu wątków zdobniczych do żłobków dookolnych 
i  towarzyszącego im wątku fryzowego mającego najczę-
ściej formę owalnych nacięć lub odcisków wykonanych 
rylcem. Kompozycje wielowątkowe są natomiast charak-
terystyczne głównie dla fazy starszej.

Prostota kompozycji ornamentacyjnych czytelnych 
na skorupach naczyń glinianych pochodzących z  fa-
zy młodszej wynikała zapewne ze stosowania wówczas 
techniki silnego, szybszego obtaczania nie pozwalającego 
na bardziej wyrafinowane zdobienie w  trakcie wykony-
wania naczynia. Wpisywała się ona także w  nurt wy-
raźnego w  tym czasie niewielkiego zainteresowania uzy-
skaniem estetycznego wyglądu naczynia. Wobec braku 
analiz porównawczych z  pobliskich osad otwartych nie 
można w  chwili obecnej stwierdzić w  jakiej mierze owa 
„prostota wykonania” ograniczała się jedynie do naczyń 
dostarczanych do grodu w  charakterze danin lub ich 
opakowań, a  w jakiej była tendencją charakterystyczną 
dla „stylu garncarskiego” końcowej fazy wczesnego śre-
dniowiecza.

W czasie funkcjonowania grodu zachodziły zauwa-
żalne zmiany w  formie naczyń glinianych użytkowanych 
przez jego mieszkańców. Naczynia, które w  fazie A by-
ły przysadziste, o  szerokim wylewie, w  fazie B stały się 
bardziej wysmukłe, uzyskując głęboką, łukowatą szyjkę 
oraz mocno wywiniętą na zewnątrz krawędź. Te prze-
miany kształtu można wiązać, między innymi, z  zacho-
dzącymi w  XI–XII wieku zmianami w  odżywianiu się 
(Moździoch 1994, 152 i  nn.), a  także zmieniającymi się 
konstrukcjami palenisk. W formie naczyń widać wyraźne 
dążenie do pogłębiania szyjki, motywowane prawdopo-
dobnie chęcią uzyskania dobrego uchwytu przy używa-
niu ich do gotowania. Ta tendencja w połączeniu z coraz 
częściej stosowanym, szybko formującym obtaczaniem 
przyczyniła się w  młodszych naczyniach do zaniku tzw. 
okapu, który pojawił się ponownie dopiero w  formach 
późnośredniowiecznych. Wyodrębnianie szyjki powodo-
wało powstawanie znacznej, wychylonej na zewnątrz 
krawędzi oraz łatwiejsze, bo naturalne, szerokiej płasz-
czyzny oparcia dla ewentualnej pokrywki. W  efekcie 
naczynie uzyskało formę, charakterystyczną dla fazy 
B, trwającej po połowę XIII wieku. Garnki fazy starszej 
częściej przystawiano do paleniska lub stawiano nad 
płomieniem, toteż ich powierzchnię grzewczą stanowi-
ły przede wszystkim ścianki boczne w  obszarze najbliż-
szym największej wydętości brzuśca oraz dno. Te właśnie 
partie naczyń była w  fazie starszej bardziej rozbudowa-
ne. Załom w  naczyniach młodszych umieszczony był 
wyżej, bliżej szyjki, a  dna były węższe, umożliwiając 
jednoczesne nagrzewanie niemal całej powierzchni na-
czynia przez płomień. Głęboko wcięta szyjka ułatwiała 
mocowanie garnka przy pomocy sznura lub specjalnych 
uchwytów. Wylew zamykała pokrywka, niezbędna przy 
gotowaniu potraw o  rzadszej konsystencji. To właśnie 
w  młodszej fazie, w  związku z  coraz częstszym stoso-
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waniem pokrywek przyspieszających gotowanie potraw, 
wylewy naczyń zaopatrywano w głębokie wcięcia (wrąb) 
dla ich oparcia.

Zabytki wydzielone

Wśród zabytków odkrytych w  grodzie bytomskim naj-
liczniejszą grupę po ceramice naczyniowej, polepie i  ko-
ściach zwierzęcych stanowią przedmioty wykonane z  że-
laza. Ich liczba wynosi 930 sztuk. W ramach tej kategorii 
zabytków szczególnie obficie reprezentowana była wszel-
kiego rodzaju galanteria metalowa, w  tym oczywiście 
gwoździe (116 szt.) oraz podkowiaki (12 szt.). Gwóźdź 
jako przedmiot o uniwersalnym zastosowaniu, często wy-
stępuje na wielowarstwowych stanowiskach osadniczych 
z  okresu wczesnego średniowiecza. W warstwach XIII-
-wiecznych wykopu VI na wrocławskim Ostrowie Tum-
skim odkryto ponad 3000 gwoździ.

W grodzie bytomskim przeważały okazy z  czworo-
kątnym w  przekroju trzpieniem, zakończonym z  jednej 
strony kolcem, natomiast z  drugiej główką. Znacznie rza-
dziej występowały formy bez główki. Ze względu na nie-
rzadko zły stan ich zachowania trudno jest jednak okre-
ślić, czy pierwotnie takiej główki nie posiadały. Forma 
gwoździ jest ściśle determinowana przez ich funkcję, toteż 
nie należy się spodziewać, by klasyfikacja według kształ-
tu główki lub trzpienia mogła przynieść istotne wnio-
ski co do chronologii znalezisk (Gierlach 1972, 53–69; 
Romanow 1978, 179–82).

Wśród gwoździ odkrytych na stanowisku w  Byto-
miu Odrzańskim wyróżniono indywidualnie tylko jeden 
ich specyficzny typ, mianowicie podkowiaki (24 szt.). 
Gwoździe służące do mocowania podków, ze względu na 
charakterystyczną formę główki oraz niewielką długość, 
mogą okazać się niezwykle pomocne w  odtworzeniu to-
pografii osiedla, ułatwiając lokalizację traktów, stajni itp.

Ryc. 57. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1.Wybór naczyń z  ornamentem linii falistej wykonanym na szyjce; rys. D.  Nowakowski, N.  Lenkow, 
oprac. K.  Chrza.

Fig. 57. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1.Selection of vessels with wavy line decoration on the neck; drawing 
by  D.  Nowakowski and N. Lenkow, edited by K. Chrzan
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2. Bytom Odrzański, gm. Bytom Odrzański, stan. 1

Kolejną grupę przedmiotów żelaznych stanowią na-
rzędzia i  przedmioty codziennego użytku. Wśród nich za 
najważniejsze i  niezbędne należy uznać krzesiwa (5  zna-
lezisk). Jako nieodłączny atrybut życia codziennego, to-
warzyszyły ludziom wczesnego średniowiecza zarówno 
w  osiedlach otwartych i  grodach, jak i  na cmentarzy-
skach. Były zatem swoistym łącznikiem między życiem 
ziemskim a  pozagrobowym. Mała liczba znajdowanych 
krzesiw sugeruje z  jednej strony równoległe istnienie 
innych sposobów rozniecania ognia, z  drugiej być może 
fakt, że czynność niecenia ognia mogła być zastrzeżona 
dla określonej grupy, zależnie od płci, wieku, pozycji 
w  rodzinie. Krzesiwa bytomskie miały formę dwukabłą-
kową lub trapezowatą (ogniwkową), niekiedy z  charak-
terystyczną, spiralnie ukształtowaną blaszką wypełniają-
cą wnętrze. Z czynnością krzesania ognia wiązać można 
zapewne także kilkanaście wiórków i  odłupków krze-
miennych odkrytych na terenie stanowiska.

Niemniej ważnym, lecz znacznie bardziej aniżeli 
krzesiwa rozpowszechnionym przedmiotem żelaznym 
jest nóż. Noży odkryto w  Bytomiu aż 123 sztuki. Za-
równo ich forma, jak i  wymiary nie odbiegają od eg-
zemplarzy znajdowanych na innych stanowiskach wcze-
snośredniowiecznych. Wszechstronne zastosowanie tego 
narzędzia zwalnia mnie, jak sądzę, z  obowiązku jego 
szerszego opisu. Formy noży bytomskich ze względu na 
swą jednolitość nie rokują większej nadziei na utworze-
nie ciągu typologiczno-chronologicznego. Okazy odbiega-
jące wielkością i  kształtem od typowych są stosunkowo 
nieliczne. Można tu wymienić jedynie kilka noży dłu-
gich, mogących pełnić funkcję broni. Znaleziono także 
kilka noży miniaturowych.

Klasyfikacja według kształtu tylca (Romanow 1978; 
Piekalski 1991, 74–75), zgodnie z  przewidywaniami, nie 
przyniosła w  wypadku noży bytomskich żadnych istot-
nych wniosków co do chronologii czy też funkcji tych 
przedmiotów. Podział ze względu na sposób przejścia 
od głowni do kolca rękojeści jest tylko metodą uporząd-
kowania materiału źródłowego. Kolec był obustronnie 
wyodrębniony od strony ostrza lub wymodelowany od 
strony nasady. Niekiedy głownia zwężała się stopniowo 
przechodząc w  kolec (Schuldt 1985, 92). Noże oprawia-
no najczęściej w  rękojeści rogowe.

Odpowiednio licznie do znalezisk noży występowały 
również osełki. Wśród 23 odkrytych w  grodzie tego ro-
dzaju przedmiotów można wydzielić kilka odmian. Były 
to formy z  otworem do zawieszania lub bez, o  przekroju 
prostokątnym, elipsowatym lub kolistym (Lisowska 2013, 
katalog znalezisk, 4–7).

Część służyła zapewne do ostrzenia noży, niektó-
re jednak, mniejsze i  staranniej ukształtowane mogły 
być używane do wygładzania, jak i  ostrzenia narzędzi 
o mniejszych od noży rozmiarach. Osełki należały do ze-
stawu przedmiotów noszonych na codzień przez wszyst-
kich, którzy używali narzędzi żelaznych, wymagających 

ostrzenia, szczególnie noży. Konieczność częstego odna-
wiania ostrzy wynikała z  niskiej jakości surowca, z  jakie-
go były wykonane, o  czym świadczy zarówno znaczna 
ilość porzuconych przedmiotów tego rodzaju znajdowana 
na stanowiskach wczesnośredniowiecznych, jak i widocz-
ne ich silne zużycie.

W wykopie XXXVII odkryto fragment szczypiec. 
Znaczny stopień skorodowania nie pozwolił na całko-
wite odtworzenie ich pierwotnego kształtu. Drugie te-
go typu znalezisko pochodzi z  warstwy ornej na tere-
nie castrum maius. Szczypce używano się w  tym czasie 
głównie w  trakcie wszelkiego rodzaju zajęć, które można 
ogólnie określić mianem hutniczo-kowalskich (Bartoško-
vá 1986, 75). Z tego typu zajęciami wiążą się zapew-
ne także przecinaki (zwane niekiedy również dłutami; 
9  sztuk) – por. np. Moździoch 2002; tabl. 37:1. Te wie-
lofunkcyjne narzędzia, które pojawiły się już wraz z  po-
czątkami metalurgii, w  okresie wczesnośredniowiecznym 
występują licznie, w  najrozmaitszych formach. Na ogół 
wykonywano je z  czworokątnej w  przekroju sztabki że-
laza, z  częścią pracującą w  postaci zaostrzonego klina. 
Charakterystyczna jest także wyraźnie rozklepana płasz-
czyzna uderzenia. Do przecinaków nawiązują kształtem 
ostrza miniaturowe tłoczki (punce?). Te niewielkie, czę-
sto kilkucentymetrowe sztabki żelaza o  czworokątnym 
przekroju, z  zaostrzonymi końcami, pełniły najpewniej 
najrozmaitsze funkcje. Nie wydaje się jednak uzasadnio-
ne, wobec znacznej rozciągłości chronologicznej i  teryto-
rialnej ich występowania, przypisywanie im roli płacideł. 
W literaturze archeologicznej przedmioty tego typu okre-
ślane są mianem tłoczków, punc, przebijaków lub wręcz 
przedmiotów żelaznych. Podobne w formie były przebija-
ki, których rolę mogły pełnić wszelkiego rodzaju sztabki 
żelazne o  lekko zaostrzonym końcu w  formie stożka lub 
szpica. Na ogół nie były one tak masywne jak przecinaki 
(dłuta). Wyjątkowym znaleziskiem wśród narzędzi by-
tomskich jest część pracująca świdra łyżkowatego, odkry-
ta w  pobliżu konstrukcji umocnień.

We wnętrzu castrum minus odkryto zarówno całą, 
jak i  fragment ostrza siekiery. Inne, godne wspomnienia 
znaleziska narzędzi to dwa fragmenty półkosków. Zacho-
wały się w  ich przypadku tylko niewielkie odcinki czę-
ści pracujących przy trzpieniu wraz z  kolcem służącym 
do mocowania rękojeści. Odkryto także dwa fragmenty 
ostrzy sierpów, trudno jednak na podstawie zachowa-
nych kawałków rekonstruować całe formy narzędzia, nie 
można zatem określić, czy były to sierpy z  wyodrębnio-
nym trzpieniem do rękojeści, czy np. sierpy z  kółkiem.

Nożyce znaleziono jedynie na terenie castrum ma-
ius. Były to nożyce kabłąkowe o  formie rozpowszech-
nionej w  młodszej fazie okresu wczesnośredniowieczne-
go. Ten  rodzaj narzędzia był znany i  stosowany już od 
okresu lateńskiego, nie ulegając większym zmianom for-
my. Nożyce tego typu znamy z  licznych stanowisk tego 
czasu, np. z  Bnina (Pałubicka 1975, tabl. XXVIII:1; dla 
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ziem ościennych liczne analogie przytacza Bartošková 
1986,  88). W przypadku zajęć krawieckich parę dla no-
życ stanowiły igły żelazne.

Stosunkowo nieliczne są znaleziska kluczy. Jeden 
z  nich odkryto w  wykopie XXXIII, warstwa IV. Podob-
nie jak w  przypadku większości przedmiotów żelaznych, 
wchodzących w  skład gospodarstwa domowego we 
wczesnym średniowieczu, także i  historia klucza sięga 
okresu lateńskiego.

Trzy fragmenty blachy żelaznej to prawdopodobnie 
pozostałości żelaznych misek, o  czym może świadczyć 
ich charakterystyczne wygięcie. Zabytki tego typu są 
coraz częściej znajdowane na stanowiskach wczesnośre-
dniowiecznych. Formy o  dużej średnicy, wykonane 
z  cienkiej blachy, pełniły najprawdopodobniej rolę użyt-
kową związaną z  gospodarstwem domowym. Miski 
mniejsze, spotykane głównie w  okresie plemiennym, 
zdaniem niektórych badaczy pełniły również rolę środ-
ka wymiany (Bubenik 1972, 558) i  były związane tak-
że z  obrządkami pogańskiego kultu (Moździoch 2000). 
Jako prawdopodobne przyjmuje się także ich dawne 
użytkowanie w  charakterze elementów rzędu końskiego 
(Bartošková 1986, 94).

Funkcja misek żelaznych jako typowych kuchen-
nych patelni, potwierdzona dla okresu późnorzymskiego 
znaleziskiem z  Radenberg-Lotzdorf (Krause et.  al. 1966, 
170, ryc.  5:9), wydaje się jednak w  większości kontek-
stów znalezienia pierwotna (szerzej o  tej roli misek żela-
znych i  ich glinianych odpowiedników pisze Kostrzewski 
1961, 132). Zastosowanie w  gospodarstwie domowym 
wyprzedzało zapewne wtórne przeznaczenia, zarówno 
magiczno-symboliczne, jak i  handlowe (o praktycznym 
stosowaniu kompletów mis por. Rzeźnik 2006).

Kolejną istotną kategorię wyrobów żelaznych znaj-
dowanych na omawianym stanowisku stanowiła broń. 
Jej najliczniej spotykany rodzaj to groty strzał (9 sztuk), 
w tym zarówno groty z tulejką, jak i z tulejką i zadziorami.

Do wyżej wspomnianej kategorii zaliczane jest także 
wszelkiego rodzaju oporządzenie jeździeckie i  elementy 
rzędu końskiego, a  zatem zarówno ostrogi i  strzemiona, 
jak wędzidła, podkowy i podkowiaki. Znajdowane w gro-
dzie kawałki wędzideł to przede wszystkim fragmenty 
międzyzębi. Niektóre wędzidła bytomskie były wykona-
ne jako pełne inne jako puste wewnątrz. Wśród okazów 
pełnych pojawiają się międzyzębia o  przekroju kolistym 
oraz kwadratowym.

W obiekcie 281, który stanowił zapewne pozosta-
łość wkopu w  „apsydzie” budowli halowej, odkryto kilka 
fragmentów strzemienia. Mimo słabego stanu zachowa-
nia przedmiotu, można przypuszczać, że jego pierwot-
na forma nawiązywała do wyrobów północnych (Kara 
1998, 515,  ryc.  5), posiadało ono bowiem półkule oło-
wiane  (?), zdobiące dolną część strzemienia.

Niemal wszystkie znalezione w  dawnym grodzie 
sprzączki żelazne zachowały się w  złym stanie. Były to 

przede wszystkim sprzączki do pasa w  kształcie litery 
D (Wachowski 1984, 19 i  nn.). Wystąpiły także formy 
dwuczłonowe (typ II Wachowskiego – 1984, 21 i  nn.). 
W Opolu pojawiają się one dopiero w końcu XI wieku, co 
wydaje się być zgodne z  chronologią znaleziska bytom-
skiego. Dwie sprzączki o kształcie prostokątnym były naj-
prawdopodobniej kiedyś elementami uprzęży końskiej.

Podkowy bytomskie reprezentowane były głównie 
przez okazy z  falistym zewnętrznym obrysem ramy. Po-
nieważ mają ramiona zakończone kolcami (Moździoch 
2002, tabl. 59:5, 6), można je zaliczyć do typu II lub III 
według Kaźmierczyka (1970, 115 i  nn.; 1978, 32 i  nn.). 
Odkryto także podkowę nawiązującą do typu IV, który 
zdaniem Józefa Kaźmierczyka (1970, 116–118; 1978, 68 
i  nn.) funkcjonował w  drugiej połowie XIII wieku (Moź-
dzioch 2002, tabl. 43:3). Miękki obrys ramy oraz wy-
modelowanie kolca bez piętki poprzez zgięcie końcówki 
ramienia nie pozwala jednak na zaklasyfikowanie tej pod-
kowy do form młodszych. Kolejna podkowa typu IV, na-
wiązująca do odmiany 1 wydzielonej przez wspomniane-
go badacza, została odkryta w castrum minus (Moździoch 
2002, tabl. 47:1; Rodak 2017, 83–92, tab. 7:4–12).

Nie we wszystkich przypadkach jest możliwe okre-
ślenie typu poszczególnych podków ze względu na sła-
by i  fragmentaryczny stan zachowania znalezisk (Moź-
dzioch 2002, tabl. 34:4). Jedynie fakt występowania 
kolca formowanego poprzez zagięcie ramienia podkowy 
pozwala ustalać ogólnie chronologię większości z  nich 
na okres pomiędzy X a  XIII wiekiem (Rodak 2017, 
83–92, tab. 7:4–12).

Wśród ostróg należy wymienić, między innymi, 
fragment okazu typu II odmiany 3 (Hilczerówna 1956, 
132; Wachowski 1984, 43–48). Ostrogi tego rodzaju 
znajdowane były także na innych grodziskach kasztelań-
skich (Opole – Wachowski 1984; Podegrodzie – Poleski 
1993, 249).

W przypadku kolejnego znaleziska ostrogi jej bo-
dziec w  kształcie kulki z  ogranicznikiem (analogia opol-
ska – Wachowski 1984, ryc.  29:e – pochodzi z  profilu, 
warstwy nie podano) skłania do datowania tej odmiany 
na czas po połowie XIII wieku, co sytuowałoby odkryty 
przedmiot raczej w  końcowej fazie użytkowania grodu 
bytomskiego, już po opuszczeniu przez większość miesz-
kańców. Ponieważ ostrogę odkryto w  warstwie kultu-
rowej, można jednak przypuszczać, że używano jej już 
w  XII–XIII wieku (Rodak 2017, 78, 81, tab. 6:12–13).

Najmłodsza z  bytomskich ostróg to forma z  kółkiem 
gwiaździstym, odkryta w  castrum minus. Główny okres 
funkcjonowania tego typu form przypada na wieki XIII–XIV 
(Wachowski 1984). Występowały one jednak zapewne 
także w  wieku XII (Chmielowska 1982, 180).

Z podobnego czasu pochodzi prawdopodobnie tak-
że odkryta na grodzisku oktagonalna głowica miecza 
z  XIII–XIV wieku. Oba przedmioty można wiązać z  koń-
cową fazą użytkowania stanowiska w  XIII wieku.
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Świadectwa obróbki metali kolorowych, które są od-
krywane niemal w każdym grodzie wczesnopiastowskim, 
w Bytomiu były stosunkowo znikome. Na obszarze stano-
wiska znaleziono jedynie pojedyncze okruchy stopionego 
brązu, ułamki brązowego drutu (ryc.  58) oraz kawałek 
żużla z  domieszką miedzi. Ślady obróbki ołowiu, w  po-
staci niewielkiego kawałka tego metalu ze śladami traso-
wania linii cięcia za pomocą dłutka, odkryto w  wykopie 
XLIII. W zestawieniu z  innymi stanowiskami tego typu 
gród bytomski dostarczył niewielu zabytków ołowianych. 
Kilka znalezisk z  tego metalu to dwie, niewielkie bryłki 
surowca, paciorek, niewielka kulka. Kilka blaszek, kro-
pla stopionego surowca to wszystko, co możemy wiązać 
z  miejscową obróbką ołowiu.

W nawiązaniu do badań nad socjotopografią grodu 
warto natomiast odnotować fakt, że przedmioty wykona-
ne z metali kolorowych znajdowano na grodzisku bytom-
skim głównie na obszarze castrum minus.

Całkiem odmiennie przedstawia się rozmieszczenie 
znalezisk związanych z  działalnością hutniczo-kowalską. 
Znaleziska dysz glinianych pochodzą bowiem głównie 
z  castrum maius. Odkryto ich jednakże tylko sześć, co 
w  zestawieniu z  licznymi kawałkami żużla żelaznego, 
pochodzącymi z  tej strefy, wydaje się być liczbą małą. 
Grubość ścianek dysz bytomskich wynosiła przeciętnie 
około 2  cm, a  średnica od 6 do 8  cm.

Szczególnie cenne dla rekonstrukcji socjotopografii 
grodu są znaleziska, które zazwyczaj wiąże się w  litera-
turze z  szeroko pojmowaną sferą wymiany. „Preferowały” 
one wyraźnie rejon castrum minus, gdzie odkryto liczne 
odważniki beczułkowate, wykonane z  żelaza, z  zachowa-
nymi resztkami brązowych „koszulek” (Moździoch 2002, 
tabl. 34:8, 9; 50:6, 7; ryc.  128). W dwóch przypadkach 
widoczne jest jeszcze punktowe zdobienie ich płaskich 
powierzchni. Jeden z  odważników, z  wytłoczonymi czte-
rema punkcikami, ważył około 22,5 g. Druga odmiana 
tego typu znalezisk bytomskich to odważnik oktaedrycz-
ny (waga – 6,85 g). Trzeci rodzaj tego typu zabytków re-
prezentował krążek z  ołowiu, nawiązujący kształtem do 
ciężarków opolskich (Wachowski 1974). Rolę odważnika 
mogła pełnić także znaleziona w grodzie zwijka ołowiana.

Spekulacje Mariana Gumowskiego (1953) na temat 
braku związku między ciężarkami znajdowanymi w  war-
stwach wczesnośredniowiecznych a  monetami władców 
wczesnopiastowskich, snute na podstawie zawartości 
skarbów wczesnośredniowiecznych, są pozbawione pod-
staw. Ciężarki nie występowały w  skarbach srebrnych 
zapewne dlatego, że nie posiadały wartości kruszcu, 
były natomiast zwykłym narzędziem i  to występującym 
stosunkowo licznie, o  czym świadczy dobitnie przykład 
znalezisk bytomskich. Fakt braku odważników w  skar-
bach srebrnych z  terenu ziem polskich przeczy natomiast 
w  pewnym stopniu tezie o  ich kupieckim pochodzeniu. 
Liczne odważniki odkryte w  grodzie bytomskim, wobec 
rzadkości tego rodzaju znalezisk, można uważać za świa-

dectwo istotnej roli grodu w  ówczesnej organizacji skar-
bowej. Trudno bowiem uważać podmokły rejon przepra-
wy bytomskiej za szczególnie dogodne miejsce lokalizacji 
ożywionego targu. Mógł się on natomiast odbywać na 
wysoczyźnie, w  pobliżu kościoła Św. Stefana, znanego 
z  XII-wiecznego dokumentu (por. niżej).

Na obszarze grodziska znaleziono także kilkanaście 
monet (ryc.  59), w  tym 11 denarów krzyżowych oraz 
denar Bolesława Śmiałego, bity w  mennicy wrocławskiej 
(Suchodolski 1997 – por. tabela). Denary krzyżowe znaj-
dowane są na większości stanowisk grodowych z  XI–XII 
wieku. Odkrywane były także jako luźne znaleziska na 
obszarze dawnych osad i  na cmentarzyskach. Sądząc 
z  frekwencji i  częstego występowania w  formie znalezisk 
pojedynczych, pełniły one niewątpliwie w  XI i  XII wieku 
na obszarze Polski wczesnopiastowskiej istotną rolę nomi-
nalnego środka płatniczego. Dwie spośród znalezionych 
monet pochodziły z  mennicy wrocławskiej: denar krzy-
żowy typu VIII i wspomniany denar Bolesława Śmiałego.

Podstawowe kategorie ozdób znajdowanych w  gro-
dzie bytomskim to kabłączki skroniowe, pierścionki 
i  paciorki. Kabłączków skroniowych odkryto 7, w  tym 6 
wykonanych z brązu. Dwa z nich były niewielkie, o śred-
nicy około 1  cm (typ III, odmiana A według Kóčki-Krenz 
1993, 47), inne miały średnicę około 2  cm (Moździoch 
2002, tabl. 47:5), pozostałe (odmiana C) mieściły się 
w  rzędzie wielkości przypisywanym okresowi XII–XIII 
wieku (Musianowicz 1948; Kóčka-Krenz 1971; 1993, 49; 
Hensel-Moszczyńska 1983). Średnica okazów większych 
wynosiła około 4–6  cm (por. Moździoch 2002, tabl. 
34:6; 51:11). Jeden z  kabłączków posiadał dwa zwoje 
o  średnicy około 2  cm. Kabłączki wykonywano z  brązo-
wego drutu, którego resztki odkryto na terenie grodzi-
ska (Moździoch 2002, tabl. 33:5). Wyjątkiem pośród 
odkrytych kabłączków jest wykonany z  brązowej blachy 
tzw. pusty kabłączek typu pomorskiego (Bukowski 1960; 
typ IIIa według Kočki-Krenz 1993, 52–56, mapa 8), try-
bowany niewielkimi punkcikami (Moździoch 2002, tabl. 
33:9). Kabłączki odkryto jedynie na obszarze castrum 
maius, co potwierdza obecność kobiet, a  jednocześnie 
być może wskazuje na inny sposób ubierania się miesz-
kańców tej części grodu. Kabłączki tego typu znaleziono 
m.in. na cmentarzyskach śląskich w  Dankowicach i  Lu-
biążu (Wachowski 1975, 49, ryc. 2:20, 22 oraz 9:11, 12).

Wśród paciorków wystąpiły zarówno okazy szklane 
o  rozbudowanym zdobnictwie, jak i  niewielkie, proste 
formy. Szczególny gatunek paciorka odkryto w  sonda-
żu nieopodal grodu. Mimo znacznego stopnia zniszcze-
nia możemy w  nim rozpoznać wisiorek winogronowaty, 
stanowiący dawniej część zausznicy (Kóčka-Krenz 1993, 
83  i  nn.).

Do ozdób należy zaliczyć także niewielki fragment 
dzwoneczka z brązu (Moździoch 2002, tabl. 50:8). Ramy 
chronologiczne tego rodzaju wyrobów obejmują okres od 
VIII po wiek XIII (Kóčka-Krenz 1993, 91 i  nn.). Znalezi-
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Ryc. 59. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Monety odkryte na 
stanowisku; fot.  W.  Rymko

Fig. 59. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. 
Coins discovered on the site; photo by W. Rymko

ska dzwoneczków brązowych znane są z  licznych cmen-
tarzysk wczesnopolskich, w  tym ze Śląska z  Głogowa, 
Krzanowic, Opola-Nowej Wsi Królewskiej oraz Opola-
Groszowic (Wachowski 1975, 59). Podobny dzwoneczek 
pochodzi także na przykład z  cmentarzyska w  Lutomier-
sku (Kufel-Dzierzgowska 1975, 386, tabl. III).

Wśród pierścionków bytomskich lepiej zachowa-
ły się: pierścionek w  formie taśmy o  lekko zwężonych, 
zachodzących na siebie końcach, zdobiony rytym orna-
mentem oraz pierścionek z grubego drutu z czworokątną 
tarczką zdobioną wzorem z  wybijanych puncą niewiel-
kich rombów.

Częstym znaleziskiem w  grodach omawianego okre-
su są łyżwy kościane. W Bytomiu odkryto między inny-
mi kompletną parę tego rodzaju przedmiotów, wykonaną 
z  lewej i  prawej kości śródręcza konia. Dalsze egzempla-
rze wystąpiły także na terenie castrum maius (Moździoch 
2002, tabl. 60:2, 3; 61:2; 70:1). Interpretacja funkcji tych 
kościanych wyrobów pozostaje sporna, często uważane są 
za gładziki – narzędzia służące do wygładzania np. skó-
ry. Zniszczone łyżwy także mogły bez przeszkód pełnić 
rolę gładzików, toteż jedynym istotnym kryterium roz-
różnienia dwóch wspomnianych kategorii funkcjonalnych 
pozostaje występowanie na końcach tych przedmiotów 
dziurek wykonanych dla przymocowania łyżwy do buta 
(por. np. Moździoch 2002, tabl. 60:1; 61:1, 3, 4; 62:5, 6; 
70:2; 67:1). Znamy je z  licznych stanowisk wczesnośre-
dniowiecznych, w  tym m.in. z  Legnicy, Bnina (Pałubic-
ka 1975, 73, tabl. XXV:1–5; 129, tabl. LII:1–3), Ryczy-
na (Kramarek 1969), Igołomii (Machnik 1961, 48, tabl. 
X:7; XI:27), Gniezna (Janiak 1998, 24), Opola (Bukow-
ska-Gedigowa, Gediga 1986, ryc.  22:7, 8,  9 i  inne) itd.

Z kości wykonywano także tak zwane hetki, których 
funkcja jest różnie interpretowana. Uważa się je za ro-
dzaj guzików, instrumentów muzycznych, wreszcie dzie-
cięcych zabawek. Wszystkie te wyjaśnienia są najprawdo-
podobniej w  jednakowej mierze uprawnione.

Interesujące są trzy znaleziska kości, których spo-
sób zużycia i  forma wskazują na używanie jako pionków 
do gry (Moździoch 2002, tabl. 62:2, 3; 70:6). Trzydzie-
ści siedem kostek tego samego rodzaju, ale o  większych 
rozmiarach odkryto w  1987 roku w  trakcie badań w  Ro-
stock w  Niemczech.

Sądząc ze znacznej frekwencji w  wykopach, czę-
sto używano w  grodzie kościanych szydeł-przekłuwa-
czy (Moździoch 2002, tabl. 62:4; 69:2–4; 68:4; 66:3; 
ryc.  135) oraz tak zwanych rylców kościanych, będących 
typowym dla tego czasu narzędziem wielofunkcyjnym 
(Moździoch 2002, tabl. 62:1; 69:1; 67:2). Natomiast 
z  rogu wykonywano groty strzał (Moździoch 2002, ta-
bl. 70:3), a  z zębów zwierząt wisiorki (Moździoch 2002, 
tabl. 67:6). Fragmenty kości służyły incydentalnie ja-
ko narzędzia garncarskie (Moździoch 2002, tabl. 67:4). 
Znaleziono również zdobioną oprawkę rogową, używaną 
zapewne onegdaj do wzmocnienia nasady drewnianego 
trzonka noża (por. Cnotliwy 1973, 223 i  nn.).

Przedmiotem znajdowanym licznie na wczesnośre-
dniowiecznych stanowiskach osadniczych są przęśliki. Słu-
żyły one do obciążania wrzeciona przy zwijaniu nici. Wy-
konywane z  gliny, kamienia lub drewna czy kory, często 
były porzucane lub gubione w  bezpośrednim pobliżu do-
mów mieszkalnych. Być może, służyły także dzieciom jako 
zabawki i stąd częste znaleziska tego rodzaju przedmiotów 
zachowanych w całości. W grodzie bytomskim odkryto ich 
aż 51 (ryc.  60). Ze względu na kształt można je zróżni-
cować na dwustożkowate z  ostrym załomem (Moździoch 
2002, tabl. 74:2; 71:1, 2; 75:1, 2, 4–7, 9), dwustożko-
wate z  łagodnym załomem (Moździoch 2002, tabl. 71:3, 
5,  6), gruszkowate (Moździoch 2002, tabl. 71:4), owalne 
(Moździoch 2002, tabl. 74:5, 7; 71:7, 8; 75:3); prosto-
kątne z  zaokrąglonymi narożami (Moździoch 2002, tabl. 
74:4; 75:8) i  dyskowate (Moździoch 2002, tabl. 74:1, 6). 
Ich  wymiary wahają się w  przedziałach od 2 do 4  cm 
średnicy. Przeważającą większość (48 sztuk) stanowiły eg-
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zemplarze gliniane, w  tym trzy ze skorup naczyń (Moź-
dzioch 2002, tabl. 72:1, 2, 6), natomiast cztery, odkryte 
w  castrum minus, były wykonane z  tzw. różowego łup-
ku (Lisowska 2013, katalog, 5–7, poz. 52, 69, 98, 105).

Z codziennymi czynnościami domowymi, do których 
zalicza się niewątpliwie przyrządzanie pożywienia, wią-
żą się znajdowane w  grodzie rozcieracze kamienne i  ka-
mienie żarnowe oraz tzw. prażnice. Te ostatnie odkryto 
w  8  miejscach. Grubość ścianek prażnic wynosiła około 
6–8  cm, rozmiary całości, są niestety, nie do ustalenia 
wobec faktu, że zachowały się w  wykopach jedynie ich 
niewielkie fragmenty (Moździoch 2002, tabl. 79:1–4).

Z szeroko rozumianą sferą kultury symbolicznej 
można łączyć pełniące najprawdopodobniej również ro-
lę zabawek takie zabytki jak grzechotka gliniana oraz 
zawieszka w  kształcie gwiazdy, wykonana z  tego same-
go surowca. Oba przedmioty pokryte były kolorową gla-
zurą. Zbliżone w  formie przedmioty (gwiazdki i  grze-
chotki) odkryto także na cmentarzysku szkieletowym 
w  Opolu-Nowej Wsi Królewskiej (Wachowski 1975, 60, 
ryc.  15:16), Lubieniu koło Piotrkowa Trybunalskiego 
(Kufel-Dzierzgowska 1975, 385, tabl. II:1, 2) oraz na 
grodziskach: w Kruszwicy (Hensel, Broniewska 1961, ta-
bl. II:A, F; Dzieduszycki 1998, 105), Lądzie (Zeylandowa 
1974, 287), Opolu (Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986, 
165, 180, 180, ryc.  76:4, 26), Sandomierzu (Buko 1998, 
76), na Ostrowie Lednickim (Górecki 1998, 43–44) 

i  jako znaleziska przypadkowe (Hensel 1950, 131, 
ryc.  87:1). Znaleziska grzechotek małopolskich wymie-
nia także A.  Żaki (1974, 239). Gwiazdki i  grzechotki 
pokrywane glazurą, podobnie jak przęśliki z  różowego 
łupku, były i  są uważane za import z  Rusi. Ich częste 
występowanie w grodach, nierzadko w kontekście innych 
znalezisk uważanych za atrybut osób należących do wyż-
szych klas społecznych, skłania do wysunięcia hipotezy, 
że także i  one mogły być swego rodzaju signum podkre-
ślającym wysoki status społeczny ich właściciela.

Socjotopografia grodu

Wśród zabytków masowych specyficzną kategorią są, 
znajdowane w  stosunkowo dużej liczbie niemal na każ-
dym stanowisku wczesnośredniowiecznym, kości zwie-
rzęce. Podobnie jak w  stosunku do ceramiki (pozosta-
łości naczyń glinianych), tak i  w odniesieniu do kości 
zwierzęcych krąg zadawanych pytań od lat nie ulega 
zmianie. Nie dziwi zatem fakt, że nie ulegają także zmia-
nie uzyskiwane odpowiedzi. Tak jak analizy ceramiki 
kończą się typologiami (schematami typologicznymi), 
tak i  analizy kości owocują, abstrahując od efektów uzy-
skiwanych przez archeozoologów zajmujących się histo-
rią gatunków zwierząt, tabelami prezentującymi udziały 
procentowe poszczególnych gatunków ze względu na 
wagę lub liczbę odkrywanych kości. Uzyskano w ten spo-

Ryc. 60. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Rozmieszczenie znalezisk przęślików na obszarze stanowiska; oprac. S.  Moździoch

Fig. 60. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Distribution of spindle whorls finds within the site; edited by S. Moździoch

WGwP - tom 6 - Powiat nowosolski - blok książki - dp - 2020-03-05.indd   78 05.03.2020   08:32:33



79

2. Bytom Odrzański, gm. Bytom Odrzański, stan. 1

sób pewien obraz konsumpcji przeciętnej i  typowej (sta-
tystycznej) w  różnych, w  zasadzie dwóch, fazach wcze-
snego średniowiecza, zaś wyniki, które do tego schematu 
nie pasują, na ogół wyjaśnia się różnymi bardziej lub 
mniej wyrafinowanymi sposobami. A przecież kości zwie-
rzęce są także cennym źródłem do poznania badanego 
stanowiska, jego relacji przestrzennych, np. funkcji od-
krywanych obiektów (lokalizacja śmietników, miejsc roz-
bioru tuszy, hipotetycznych miejsc konsumpcji, wreszcie 
tzw. socjotopografii, to jest relacji między przestrzenią 
a  zamieszkującymi ją ludźmi. W ciągu dziesięciu lat ba-
dań (1984–1996) uzyskano z przebadanego obszaru gro-
dziska bytomskiego około 121138 fragmentów ceramiki, 
ale i  32761 kości zwierzęcych. Analizie poddano dotych-
czas 20000 ułamków kości zwierzęcych.

Charakter stanowiska, a  mianowicie zamknięty 
obszar, otoczony wałami, zamieszkany niegdyś przez 
niewielką grupę ludzką, umożliwiał pełniejszą analizę 
dystrybucji przestrzennej poszczególnych kategorii zabyt-
ków. Za podstawę tej analizy przyjmowano zarówno jed-
nostkę zabytkową, jaką jest pojedyncza kość stanowiąca 
oznaczony fragment anatomiczny szkieletu, jak i  grupy 
kości składające się na określoną część tuszy zwierzęcia 
czy grupę osteologiczno-topograficzną. Posłużono się li-
stą taksonów osteologicznych, sporządzoną przez Danie-
la Makowieckiego (1998, por. tab. 1), dostosowując do 
niej także oznaczenia materiału z pięciu sezonów badaw-
czych, wykonane przez dr Wiesławę Chrzanowską.

Analiza rozmieszczenia w  przestrzeni fragmentów 
ceramiki, polepy, żużla oraz tzw. zabytków wydzielonych 
pozwoliła wyznaczyć na obszarze badanego stanowiska 
kilka stref różniących się charakterem rejestrowanych 
znalezisk (ryc.  39):
 a) strefę wału północnego i budowli halowej (obszar A), 

cechującą się znacznym udziałem polepy i  kości 
zwierzęcych

 b) zagrody nr  1 i  2 w  najwyżej położonej części połu-
dniowej grodu (obszar B), cechujące się znacznym 
udziałem kości zwierzęcych i  ceramiki

 c) zagrody południowo-zachodnie, gdzie zajmowano 
się na szerszą skalę wygrzewaniem żelaza (obszar C) 
– tu zaznaczała się wyraźnie znaczna frekwencja po-
lepy i  żużla żelazneg.

 d) część zachodnią (D), o  charakterze mieszkalnym, 
nawiązującą proporcjami poszczególnych rodza-
jów zabytków o  charakterze masowym do castrum 
minus, lecz nie zawierającą liczniejszych zabytków 
o  charakterze luksusowym

 e) przedpole castrum minus (obszar E), na którym wy-
stąpiły typowe zabudowania dla castrum maius lecz 
znaleziska odpowiadające jakością i  rodzajem czło-
nowi mniejszemu – tu cechą charakterystyczną była 
znaczna liczba kości zwierzęcych

 f) strefę właściwego castrum minus (F) – bogatszą 
w  znaleziska wyrobów luksusowych i  charakteryzu-

jącą się występowaniem budowli o  znacznych roz-
miarac.

Podstawą analizy stało się założenie, że proporcje 
ilościowe szczątków kostnych poszczególnych gatunków 
zwierząt domowych znajdowanych w  warstwie kulturo-
wej i  obiektach nieruchomych mogą stanowić odzwier-
ciedlenie wewnętrznych podziałów grodu, mających swą 
przyczynę w  różnym statusie społecznym i  gospodar-
czym zamieszkujących odmienne rejony osób, a w związ-
ku z  tym prawdopodobnie różnymi preferencjami kon-
sumpcyjnymi.

Już wstępna analiza (ryc. 61). wykazała, że obszar B 
(zagroda nr  1 i  2) cechuje się znacznym udziałem ko-
ści świni przy jedynie nieznacznym procencie szcząt-
ków owcy/kozy. Wobec niewielkiego udziału kości świ-
ni w  całości materiału pozyskanego z  grodziska (około 
22%) jej duży udział w  obiektach obu zagród rejonu B, 
sięgający nawet 75%, jest istotnym sygnałem odmienno-
ści tego obszaru grodu. Znajduje ona wyraz także w  nie-
mal zupełnym braku kości zwierząt dzikich (ryc.  62) 
w  obiektach tego rejonu.

Obszar A cechuje znaczna przewaga kości bydła, 
a  samo przedpole castrum minus (obszar E) znaczny 
udział kości owcy (kozy), sięgający nawet 40%. Zauwa-
żone prawidłowości widoczne są także w rozmieszczeniu 
poszczególnych części kośćca, jak np. kości kończyn czy 
zębów (ryc.  63, 64).

Więcej kości zwierząt łownych, głównie jelenia i  dzi-
ka, znajdowano w  zagrodzie 4 i  5 (obszar D). Z kolei 
znaczna liczba kości dzika była charakterystyczna także 
dla obszarów przy wale północnym (obszar A) oraz na 
przedpolu castrum minus (obszar E; ryc.  65). Jeżeli wy-
stępowanie kości zwierząt dzikich, szczególnie tzw. zwie-
rzyny płowej, może być świadectwem wyższego statusu 
społecznego mieszkańców „zamożnego” rejonu castrum 
minus (zakładając, że szczątki pochodziły z  konsumpcji), 
to czy ich brak połączony z występowaniem znacznej licz-
by pokonsumpcyjnych szczątków kości świni domowej, 
charakterystyczny dla obszaru B, można tłumaczyć niż-
szym statusem społecznym konsumentów tu zamieszka-
łych? Przypuszczenie to w  świetle analizy innych zabyt-
ków ruchomych nabiera znacznego prawdopodobieństwa.

Oba rejony (A i  E), w  których zaznacza się za-
zwyczaj wyższa frekwencja szczątków kostnych także 
w przypadku bydła, wykazywały znaczniejszą liczbę zna-
lezisk aniżeli pozostałe części grodu. Szczególnie wyraź-
nie jednak przewaga ta zaznaczyła się w  ilościach kości 
głowy (czaszki). Zdaje się to wskazywać na fakt, że od-
notowana tam wysoka frekwencja kości bydlęcych sta-
nowiła efekt nie tylko konsumpcji, ale i  dzielenia w  tych 
miejscach tusz zwierzęcych.

Proporcjami ilościowymi kości poszczególnych ga-
tunków rejon wału północnego (obszar A) nawiązuje 
bardziej do zagród 1–5 (obszary B i  C), podczas gdy 
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Ryc. 61. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Proporcje ilości szczątków kostnych czterech głównych gatunków zwierząt domowych znajdowanych 
w  obiektach nieruchomych; oprac. S.  Moździoch

Fig. 61. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Proportion of the number of bone remains of four main species of domestic animals 
found in features; edited by S. Moździoch

Ryc. 62. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Frekwencja szczątków kostnych zwierząt dziko żyjących w  obiektach nieruchomych; oprac. S.  Moź-
dzioch

Fig. 62. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Frequency of bone remains of wild animals in features; edited by S. Moździoch
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Ryc. 63. Bytom Odrzański, gm. loco, stan. 1. Rozmieszczenie znalezisk kości kończyn (podklasa IB wg Makowieckiego) w obiektach nieruchomych: 
BP – bydło; SD – świnia; OC – owca/koza; EP – koń; CE – jeleń; CC – sarna; oprac. S.  Moździoch

Fig. 63. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Distribution of limb bone finds (subclass IB after Makowiecki) in features: 
BP – cattle; SD – pig; OC – sheep/goat; EP – horse; CE – red deer; CC – roe deer; edited by S. Moździoch

Ryc. 64. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Rozmieszczenie znalezisk zębów bydła i  świni w  obiektach nieruchomych; oprac. S.  Moździoch

Fig. 64. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Distribution of cattle and pig teeth finds in features; edited by S. Moździoch
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Ryc. 65. Bytom Odrzański, gm. loco, stan. 1. Rozmieszczenie kości dzika w warstwie kulturowej grodziska: kolor czerwony – kości głowy (podkla-
sa IA); zielony – kości ręki i  stopy (podklasa IB); granatowy – kości kręgosłupa (podklasa IIA); amarantowy – żebra (podklasa IIB); żółty 
– kości kończyny piersiowej bez kości ręki (podklasa IIC); niebieski – kości kończyny miednicznej bez kości stopy (podklasa IID); oprac. 
S.  Moździoch

Fig. 65. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Distribution of wild boar bones in the cultural layer of the stronghold: red – head 
bones (subclass IA); green – hand and foot bones (subclass IB); navy blue – spine bones (subclass IIA); magenta – ribs (subclass IIB); 
yellow – thoracic limb bones without hand bones (subclass IIC); blue – pelvic limb bones without foot bones (subclass IID); edited by 
S.  Moździoch

proporcje stwierdzone w  obiektach wykopu XLIV (ob-
szar  E) nawiązują raczej do wykopów w  castrum minus 
(obszar F). Można zatem przypuszczać, że w pobliżu wa-
łu północnego dzielono tusze na potrzeby mieszkańców 
obszaru B i  C (castrum maius), natomiast w  rejonie wy-
kopu XLIV (obszar E) na potrzeby grodzian użytkujących 
castrum minus.

Różnica między castrum minus a  maius (obszary 
A-C) tkwiła być może w  różnym statusie społecznym ich 
mieszkańców, choć nie była ona zapewne tak znaczna, 
jak zwykliśmy sobie wyobrażać. Nie były to przedziały 
bogactwa i nędzy, raczej różnica między „równymi i  rów-
niejszymi”. „Równiejsi” konsumowali niewątpliwie lepsze 
jakościowo mięso. Kości pochodzące z  tusz wieprzowych 
mniej wartościowych (kości głowy i  stóp) odkrywano na 
obszarze castrum minus stosunkowo nielicznie (ryc.  66). 
Występowały tu natomiast wśród odkrytych szczątków 
kostnych zwierząt domowych szczególnie często kości 
udźca (zgodnie z  przyjętą nomenklaturą) oraz kości że-
berek-mostka i  łopatki. Kości pochodzące z  mniej warto-
ściowych konsumpcyjnie części tuszy znajdowano licznie 
w  rejonach dzielenia mięsa (strefy A i  E).

Oprócz sposobu odżywiania się uchwytną różnicę 
pomiędzy rejonem B, C, a  obszarem castrum minus sta-

nowi sposób konstruowania budynków. Podczas gdy stre-
fy B i  C obfitują w  ślady po płytko osadzonych słupach, 
w  grodzie mniejszym odkryto ich stosunkowo niewiele.

Do modelu konsumpcji charakterystycznego dla ca-
strum minus zbliżone są proporcje stwierdzone w  za-
chodnich zagrodach 4 i  5 (obszar D) w  rejonie domów 
nr  243 i  272.

W rejonie budowli halowej (A) odbywała się kon-
sumpcja przy okazji odbywających się tu wieców i  uro-
czystości (przy założeniu, że nie był to kościół). Być mo-
że, śladem tych ceremonii jest, widoczna w  tym rejonie, 
znaczna frekwencja fragmentów naczyń zdobionych or-
namentem „bogatszym”, aniżeli rowki dookolne. Po raz 
kolejny rysuje się w  tym przypadku różnica pomiędzy 
strefami B i  C, gdzie znajdowano skorupy naczyń o  pro-
stej ornamentyce, a  strefami pozostałymi, gdzie ta orna-
mentyka była bardziej złożona.

Temu schematowi wymyka się w  przypadku ornamen-
tyki strefa castrum minus, nawiązująca prostotą zdobnictwa 
do stref „produkcyjnych” (B, C). Może to jednak wynikać 
z  faktu, że tutaj pozostawało większość naczyń-opako-
wań w  związku z  rolą tego członu grodowego w  czyn-
nościach skarbowych (o czym niżej). Z małą frekwencją 
„złożonego” ornamentu współgra znaczna liczba części 
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przydennych naczyń znajdowana w tym rejonie, które z na-
tury rzeczy były zdobione jedynie ornamentem dookol-
nych rowków lub w  ogóle nie nosiły śladów zdobienia.

Mieszkańcy obszaru B, którzy, jak już wspomniano, 
różnili się od innych grodzian upodobaniem do kon-
sumpcji wieprzowiny, używali także naczyń o  nieco od-
miennej ornamentyce. Z grodzianami z  rejonu C łączy-
ło ich natomiast upodobanie do tego samego rodzaju 
ozdób, kabłączków skroniowych. Tych ostatnich nie spo-
tykamy w  castrum minus, a  zatem najprawdopodobniej 
nie były noszone w  kręgach ówczesnej elity.

Wątkiem zdobniczym, szczególnie często spotyka-
nym w  rejonie B, są nacięcia w  postaci linii (kreski), 
pochylone w  lewo. Mimo znacznej liczby zdobionych 
skorup motyw ten jest rzadko spotykany w  castrum mi-
nus, a  nawet w  sąsiadującej z  B „produkcyjnej” strefie 
C.  Mieszkańcy castrum minus preferowali pasma dookol-
ne wykonywane grzebykiem lub żłobki dookolne o  cha-
rakterystycznym, nierównym dnie.

Rejon C to niewątpliwe miejsce produkcji kowal-
skiej, a  zatem być może miejsce, gdzie najprawdopodob-
niej przybywali służebnicy „na odrobek”. W rejonie B nie 
stwierdzono śladów produkcji na szerszą skalę. Nieco 
ceramika, inne gusty konsumpcyjne sugerują pewną od-

mienność mieszkańców tej części grodu. Brak znaczniej-
szych śladów działań wytwórczych pozwala domyślać 
się, że mogli tutaj zamieszkiwać szeregowi wojowie lub 
ludność służebna zajmująca się hodowlą. To drugie przy-
puszczenie potwierdzałaby odmienna aniżeli w  całym 
grodzie dieta mięsna przejawiająca się w  preferowaniu 
wieprzowiny. Są to oczywiście tylko domysły, wymagają-
ce szerszych analiz na tle porównawczym.

Zakładając, że rejony B i  C zamieszkiwała ludność 
służebna to niewątpliwie wobec różnic w  gustach kon-
sumpcyjnych i  w stylistyce używanych naczyń pochodzi-
ła z  różnych środowisk kulturowych. Niewątpliwie jedną 
z  tych grup tworzyła ludność miejscowa, druga mogła 
pochodzić z  dalej położonych terenów co stwarza pole 
do dalszych domysłów (ludność jeniecka, z  wsi naroko-
wych oddalonych od grodu, ludność przybyła wraz z  ry-
cerstwem grodowym).

Opozycja grodu mniejszego do większego, jeżeli 
chodzi o  charakter znalezisk, może być spowodowana 
zamieszkiwaniem obu części przez ludzi należących do 
innych grup społecznych (zawodowych?).

Przypuszczenie to znajduje potwierdzenie także 
w  innych obserwacjach wykazujących różnice pomiędzy 
obiema częściami grodu.

Ryc. 66. Rozmieszczenie kości świni w  warstwie kulturowej grodziska: kolor czerwony – kości głowy (podklasa IA); zielony – kości ręki i  stopy 
(podklasa IB); granatowy – kości kręgosłupa (podklasa IIA); amarantowy – żebra (podklasa IIB); żółty – kości kończyny piersiowej bez 
kości ręki (podklasa IIC); niebieski – kości kończyny miednicznej bez kości stopy (podklasa IID); oprac. S.  Moździoch

Fig. 66. Distribution of pig bones in the cultural layer of the stronghold: red – head bones (subclass IA); green – hand and foot bones 
(subclass  IB); navy blue – spine bones (subclass IIA); magenta – ribs (subclass IIB); yellow – thoracic limb bones without hand bones 
(subclass IIC); blue – pelvic limb bones without foot bones (subclass IID); edited by S. Moździoch
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Rejon grodu większego obfituje w znaleziska z kości, 
gród mniejszy dostarczył natomiast nieco więcej rogu. 
Podczas gdy w  castrum minus odkrywamy nieliczne pół-
fabrykaty rogowe, na obszarach B i  C często występują 
gładziki kościane i  szydła (ryc.  67). Tu prawdopodobnie 
wyprawiano i  szyto odzież, może nawet obuwie. Liczba 
znalezisk nie upoważnia jednak do domniemań o  istnie-
niu w grodzie produkcji rzemieślniczej. Było to raczej rę-
kodzieło wykonywane na skalę domową.

Różnice pomiędzy „minusami” a  „maiusami”, które, 
sądząc z  ich przejawiania się w najdrobniejszych aspektach 
życia materialnego, nie były przypadkowe, jedynie po czę-
ści wynikały z  innej sytuacji materialnej mieszkańców obu 
części grodu. Sądząc z  manifestowania tych różnic w  ta-
kich drobiazgach, jak stosowanie osełek amfibolitowych 
w  grodzie mniejszym, a  fyllitowych w  grodzie większym 
(ryc. 68), było to działanie celowe, motywowane dążeniem 
do zaakcentowania przynależności do określonej grupy. 
Może to być także wskazówka, że owe różnice materialne 
nie były zbyt wielkie, skoro manifestacja odmienności na-
wet w  mało istotnych drobiazgach, była konieczna.

Zaskakujące było także stwierdzenie, że do grodu 
mniejszego docierały naczynia o  ustalonych rozmiarach, 
najczęściej o  średnicy szyjki wynoszącej od 14 do 17  cm. 
W grodzie większym używano natomiast naczyń o  roz-
maitych wielkościach. Ta różnorodność sugeruje zwykłe, 
codzienne zastosowanie naczyń (ryc.  69). Podobne róż-
nice obserwowano w  wymiarach den, wylewów i  całych 
naczyń.

Warto wskazać na jeszcze jeden fakt.  Nurt ceramiki 
wykonywanej bez większego nakładu pracy jest znacznie 
wyraźniejszy w grodzie większym. Tutaj trafiały zapewne 
naczynia pochodzące z  danin, pełniące bądź rolę opako-
wań, bądź wykonane w  szybkim tempie celem realizacji 
przymusowego świadczenia. Stąd „brak serca” widoczny 
w  wykonywaniu naczyń. Nie zacierano śladów zlepia-
nia taśm, toteż są widoczne w  niemal połowie naczyń 
w  grodzie większym. Mieszkańcy castrum minus używa-
li naczyń lepiej wykończonych (tylko 20% garnków ma 
niezagładzone ślady taśm) ale też zapewne nie ograni-
czali się do dostarczanego do grodu należnego kontyn-
gentu i  zamawiali naczynia na własne potrzeby. Stąd ich 
typowe rozmiary wspomniane wyżej.

Jeżeli chodzi o  ceramikę naczyniową, różnice wi-
doczne pomiędzy oboma segmentami grodu mogą w tym 
zakresie wynikać z  nakładania się na siebie kilku nurtów 
techniczno-stylistycznych ceramiki. W rejon castrum mi-
nus docierały zarówno naczynia pełniące rolę opakowań, 
jak i naczynia zamawiane dla potrzeb jego mieszkańców, 
znacznie lepszej jakości. Część opakowań dostawała się 
do grodu większego, gdzie również używano naczyń wy-
konywanych na zamówienie, a  być może także wykony-
wanych we własnym zakresie. Ten ostatni nurt znajduje 
swoje odbicie w  niektórych cechach ewidentnie odbiega-
jących od standartu grodowego, zaznaczających się w  in-
wentarzu ceramicznym rejonu B.

Gród kasztelański w  Bytomiu Odrzańskim był jed-
nym z  członów organizacji grodowej, funkcjonującej 

Ryc. 67. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Znaleziska przedmiotów z  kości i  rogu na obszarze stanowiska; oprac. S.  Moździoch

Fig. 67. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Finds of bone and horn objects in the area of the site; edited by S. Moździoch
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Ryc. 68. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Znaleziska przedmiotów z  kamienia na obszarze stanowiska; oprac. S.  Moździoch

Fig. 68. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Finds of stone objects in the area of   the site; edited by S. Moździoch

Ryc. 69. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Średnice (w centymetrach) szyjek naczyń odkrywanych w  warstwach kulturowych 
grodu; oprac. S.  Moździoch

Fig. 69. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Diameters (in centimetres) of necks of vessels discovered 
in the cultural layers of the stronghold; edited by S. Moździoch

w  XI i  XII wieku w  systemie tzw. prawa książęcego. 
Świadczenia na rzecz księcia i  aparatu państwowego 
w  tym systemie obejmowały poza wszelkiego rodzaju 
posługami także daniny, szczególnie w  naturaliach: by-
dle, wieprzach i  owcach, miodzie, skórkach zwierzęcych. 

Jedną z  ważniejszych danin hodowlanych był narzaz, 
świadczony w  wieprzach, baranach, szynkach, czasem 
krowach (Modzelewski 1975, 179 i  nn.). Daniną po-
wszechną, pobieraną co roku, było także podworowe. Je-
go przedmiotem były krowy, owce i  barany, czasem wy-
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płacano równowartość w  skórkach kunich (Modzelewski 
1987, 79 i nn.). Także jako przedmiot stanu wymieniano 
vaccas et oves (Modzelewski 1975, 179). W świetle do-
kumentów tego czasu, chociaż o  wieku XI–XII historycy 
mogą wypowiadać się na ogół na podstawie dokumen-
tów XIII-wiecznych, bydło i  owce były głównym przed-
miotem danin hodowlanych. Już u  Galla spotykamy jed-
nak często wzmianki o wołach i owcach jako pożądanym 
przedmiocie konsumpcji (Gall, I, 10, 12).

Podworowe, wbrew nazwie, pobierano nie od dwo-
ru (gospodarstwa) lecz od 6–10 dworów, ewentualnie od 
wsi (Modzelewski 1987, 79–81). O ile podworowe było 
daniną powszechną (pensio ducis usui specialiter deputata 
– Modzelewski 1987, 83), o  tyle narzaz, często opłacany 
w  wieprzach, był daniną uiszczaną od wypasu nieroga-
cizny w  lasach książęcych i  płacono go tylko tam, gdzie 
z  takiego prawa korzystano. Nie wszędzie bowiem istnia-
ły sprzyjające warunki do hodowli świń. W XIV i XV wie-
ku nie spotyka się wieprza oddanego w  formie należno-
ści tak często jak np. drób lub bydło. Mięso wieprzowe 
pochodziło z  własnej, książęcej hodowli alodialnej. Cha-
rakterystyczne dla castrum minus znaczne spożycie woło-
winy i  baraniny może być efektem konsumowania mięsa 
pochodzącego głównie z  danin, których przedmiotem 
były najczęściej właśnie te dwa gatunki. Może być to za-
tem nie tyle wynik preferowania tego rodzaju mięsa, co 
konieczność konsumowania tego, co było wówczas głów-
nym przedmiotem danin i  czego posiadano w  nadmia-
rze, a  zatem wspomnianych wyżej vaccarum et ovium.

Ze źródeł węgierskich tego okresu dowiadujemy 
się, że w  celu skutecznego wpojenia zasad nowej wia-

ry ludności wieśniaczej w  ramach kary za pracę w  nie-
dzielę konfiskowano woły używane w  zaprzęgu, prze-
znaczając je do spożycia przez grodzian (Györffy 1976, 
332). Znaczna konsumpcja wołowiny w  części rycerskiej 
i urzędniczej nie musiała zatem wynikać z preferencji ku-
linarnych, lecz z prostej konieczności zjadania tego, czego 
było w  grodzie pod dostatkiem, a  zatem także bydła po-
chodzącego z  danin i  kar sądowych. Można mieć jedynie 
wątpliwości, co do jadalności mięsa wspomnianych wyżej 
wołów, przez większą część życia chodzących w zaprzęgu.

Interesującym, lecz trudnym do wytłumaczenia zja-
wiskiem jest zarysowujący się podział przestrzenny wnę-
trza grodu ze względu na częstość występowania znaków 
garncarskich. Na obszarze castrum maius znajdowano je 
bowiem w  znaczniejszych ilościach głównie w  obiektach 
fazy starszej i  to przede wszystkim w  pozostałościach 
budynków mieszkalnych. W jamach pochodzących z  fazy 
XII–XIII-wiecznej (faza B), odsłoniętych na obszarze ca-
strum maius, znaków na dnach naczyń stwierdzono nie-
wiele. Pojawiły się natomiast w  dużej liczbie w  warstwie 
kulturowej i  ornej w  castrum minus. Rozmieszczenie den 
ze znakami garncarskimi wskazuje wyraźnie na szczegól-
ny charakter budowli z  brukowaną drobnym kamieniem 
posadzką (ob. 177b), w  okolicy, której najwyraźniej sku-
pia się znaczna liczba den ze znakiem (ryc.  70). Wokół 
niej także nagromadziły się znaleziska monet i  odważ-
ników. Czyżby jej funkcja miała coś wspólnego ze skar-
bowością, gromadzeniem danin? Jaką rolę pełniły zna-
ki garncarskie w  tym systemie i  dlaczego po połowie 
XII  wieku przestały pełnić tę funkcję.

Frekwencja znaków pozostaje w  dodatniej korelacji 
z  frekwencją den, co wydaje się oczywiste. Zaskakująca 

Ryc. 70. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Rozmieszczenie znaków garncarskich w  warstwie kulturowej; oprac. S.  Moździoch

Fig. 70. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Distribution of potter’s marks in the cultural layer; edited by S. Moździoch
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jest jednak mimo wszystko tak znaczna liczba den od-
kryta w  castrum minus, podobnie jak duża liczba zna-
ków. Mimo, że powierzchnia przebadana była tu mniej-
sza, den naczyń odkrywano tu więcej aniżeli w  castrum 
maius, mimo że ogólna ilość ceramiki z grodu większego 
dwukrotnie górowała nad ilością fragmentów naczyń od-
krytych w  grodzie mniejszym. Oznacza to, że dna z  bli-
żej nie wyjaśnionych powodów pozostawały w  castrum 
minus (ryc.  71). Mniej było tutaj natomiast górnych czę-
ści naczyń.

Dotychczasowa dyskusja, w  której kładziono nacisk 
szczególnie na trzy aspekty przeznaczenia znaku garn-
carskiego: znak wytwórcy, znak dla odbiorcy, wreszcie 
znak o  charakterze magicznym nie wzięła pod uwagę 
jeszcze innego przeznaczenia znaku – jego ewentualnej 
roli w  organizacji skarbowej państwa.

Duży zamęt powoduje rozpatrywanie tego zjawiska 
w  szerokiej panoramie czasowej i  przestrzennej. Wyda-
je się, że w  horyzoncie czasowym zgodnym z  okresem 
funkcjonowania prawa książęcego dawny znak wytwór-
cy, znak magiczny lub jedynie estetyczny został wyko-
rzystany w  innym celu. Naczynie znakowano, by łatwiej 
egzekwować składane w  nim daniny, by rozpoznać kto 
i w jakim zakresie daninę złożył. Dotyczyło to oczywiście 
jedynie tych towarów, które w  naczynia mogły być pako-
wane. Fakt występowania podobnych, niekiedy skompli-
kowanych w formie znaków garncarskich w grodach pia-
stowskich zdaje się przeczyć możliwości wiązania genezy 
samej idei określonego kształtu znaku z  producentami, 
którzy tylko je wykonywali. Kształt znaku mógł określać 
rodzaj daniny (producentów?) lub jej przeznaczenie (od-

biorców?), mógł nawet przypominać formą znaki rodo-
we, był jednak zapewne wynikiem umowy między obu 
uczestnikami wymiany (odbiorca-wytwórca).

Wiemy jedynie, że określona forma znaku mogła się 
wiązać z danym grodem, a naczynia oznaczone identycznie 
rozchodziły się najczęściej w  ramach danego okręgu gro-
dowego, co wynikało zapewne z  faktu, że znaczna część 
dóbr dostarczonych do grodu podlegała następnie redys-
trybucji, na przykład za pośrednictwem lokalnego targu.

Pojawia się zatem nowy aspekt użycia naczyń – ja-
ko opakowanie daniny. Było to jednak, sądząc z  ilości 
naczyń znajdowanych w  grodzie, opakowanie jednorazo-
wego użytku. Potwierdza to fakt kiepskiej jakości wielu 
naczyń, nie pozwalającej na ich kuchenne użytkowanie. 
Po spełnieniu swojej roli opakowania garnki często prze-
stawały być przydatne. Najczęściej służyły one zapewne 
jako opakowanie daniny w  miodzie znanej ze źródeł pi-
sanych. O daninie w  miodzie składanej na terenie kasz-
telanii bytomskiej wspomina dokument z  1227 roku. 
W  wielkopolskim dokumencie z  1271 roku określona 
jest nawet ta danina mianem „melle tribuni” (Kossmann 
1993, 182–183), mogła być zatem w  niektórych przy-
padkach przeznaczona dla trybunów, sędziów – urzędni-
ków książęcych zamieszkałych w  grodzie.

Także znaleziska monet i  odważników sugerują, że 
castrum minus mógł być miejscem zbierania i  składowania 
danin (ryc. 72). Na funkcjonowanie w tym miejscu wymia-
ny o  charakterze targowym nie pozwalała zarówno szczu-
płość miejsca, jak i  względy bezpieczeństwa grodzian.

Dzięki analizie przestrzennej znalezisk udało się 
stwierdzić podział grodu na kilka stref różniących się 

Ryc. 71. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Rozmieszczenie fragmentów den naczyń w  warstwie kulturowej; oprac. S.  Moździoch

Fig. 71. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Distribution of fragments of vessels’ bases in the cultural layer; edited by 
S.  Moździoch
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zarówno rodzajem znalezisk, jak i  często ich frekwencją. 
Najwyraźniejsze było zróżnicowanie na castrum minus, 
zamieszkałe prawdopodobnie przez możnych, urzędni-
ków książęcych (znaleziska monet i  odważników, nie-
typowe budowle, wyroby „luksusowe”) oraz castrum 
maius, zamieszkałe przez drużynników (znaleziska bro-
ni) wraz z  rodzinami (ozdoby kobiece, zabawki) i  nie-
licznych pracowników służebnych, zakwaterowanych na 
dłużej lub przybywających do grodu na „odrobek”. Uda-
ło się zidentyfikować miejsce, w  którym zajmowano się 
produkcją hutniczo-kowalską, wskazano na domniemane 
budowle kościelne, stwierdzono także, gdzie (okolice bu-
dynku 177b), odbywała się prawdopodobnie działalność 
skarbowa (administracyjna).

Wszystkie te wspomniane wyżej dane pozwalają re-
konstruować gród bytomski jako składający się z wydzielo-
nej części administracyjno-skarbowej – castrum minus oraz 
mieszkalno-gospodarczej, tak zwanego castrum maius. Czy 
byłby to typowy człon piastowskiej organizacji grodowej 
XI–XII wieku? Odpowiedź na to pytanie mogą przynieść 
jedynie szersze analizy materiału zabytkowego i  doku-
mentacji pochodzącej z  badań innych grodów tego  typu.

Zaplecze osadnicze

Osadnictwo słowiańskie rozwijało się w  okolicy Bytomia 
Odrzańskiego począwszy od VII–VIII wieku. Jednym ze 
świadectw tego faktu jest tak datowana ceramika, od-

kryta w  roku 1991 w  wykopie XXII o  50  m na zachód 
od grodziska badanego przez autora. Stanowisk o  tej 
chronologii na terytorium dawnej kasztelanii bytomskiej 
jest więcej. Możemy się jedynie domyślać na podstawie 
wzmianek w  źródłach pisanych, że były to tereny ple-
mienia Dziadoszan, zajmującego wówczas znaczny ob-
szar rozciągający się od Żagania po Ścinawę (Kaczkow-
ski 1971, 5 i  nn.; Lodowski 1980, 119–120; Moździoch 
1998). W jego skład wchodziły najprawdopodobniej 
mniejsze organizmy plemienne, z  których jedno zajmo-
wało także tereny w  okolicach dzisiejszego Bytomia.

Wydaje się, że już w  IX–X wieku funkcjonowało tu 
miejsce centralne, pełniące w  ramach tego niewielkiego 
związku terytorialnego szczególną rolę. Ponieważ w  tym 
okresie funkcje centralne pełniło na ogół w  ramach te-
rytorium plemiennego kilka miejsc, w  przypadku ziemi 
bytomskiej można byłoby ich poszukiwać w  rejonie wsi 
Dalków i  Gostyń, gdzie znajdowało się wówczas praw-
dopodobnie miejsce kultowe na tzw. Kowalowej Górze 
(Moździoch 2000). Inną rolę pełnił zapewne pobliski 
gród we wsi Dobrzejowice, położony nad Odrą, w  re-
jonie skupiska osadniczego. Niestety, czas funkcjono-
wania grodziska dobrzejowickiego nie został określo-
ny szerszymi badaniami. Znane jest jedynie odkrycie 
w  pobliżu pozostałości pochówku kurhanowego ze star-
szej fazy okresu wczesnośredniowiecznego. Wyniki ba-
dań tego stanowiska nie zostały jednak, jak dotychczas, 
opublikowane.

Ryc. 72. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Rozmieszczenie znalezisk monet i  odważników na obszarze grodu. Przy znaleziskach podano numer 
inwentarza; oprac. S.  Moździoch

Fig. 72. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Distribution of coin and weight finds in the stronghold area. An inventory number 
was given at the finds; edited by S. Moździoch

WGwP - tom 6 - Powiat nowosolski - blok książki - dp - 2020-03-05.indd   88 05.03.2020   08:32:42



89

2. Bytom Odrzański, gm. Bytom Odrzański, stan. 1

Chronologia

Do najstarszych zabytków odkrytych na obszarze badane-
go stanowiska należy zaliczyć fragmenty ceramiki kultu-
ry łużyckiej. Z tym zespołem archeologicznym wiąże się 
odkryty w  obrębie osiedla pojedynczy grób popielnicowy 
z  III okresu epoki brązu, fragmenty naczyń glinianych 
znajdowane w  warstwie ornej i  kulturowej oraz jeden 
niewielki obiekt (nr  152), który zawierał 5 ułamków na-
czyń. Znaleziska talerzy krążkowych pozwalają datować 
te ślady osadnictwa ogólnie na młodsze fazy epoki brązu.

Ze starszych faz wczesnego średniowiecza pochodzi 
znalezisko fragmentów trzech naczyń z  VII–VIII wieku, 
odkrytych na zachód od grodu oraz całych pięciu na-
czyń z  VIII–IX/X wieku, ukrytych intencjonalnie w  jamie 
na terenie castrum maius, prawdopodobnie pod podło-
gą dawnej chaty. Zasadniczy okres funkcjonowania osa-
dy przypada jednak na czas od połowy XI do połowy 
XIII  wieku, a  szczególny jej rozkwit przypadał, jak się 
wydaje, na wiek XII.

Niestety, na stanowisku bytomskim nie zachowało 
się drewno. Mimo wieloletnich badań, znaleziono także 
niewiele zabytków datujących. Większość z  nich posiada 
szeroki horyzont chronologiczny, jak na przykład ostroga 
– odmiana 4 typu II według Hilczerówny (1956), którą 
można datować na XII–XIII wiek, według Wachowskiego 
(1984) natomiast od połowy XI wieku do połowy wieku 
XIII (ryc.  73). „Długą” chronologię mają również liczne 
kabłączki skroniowe oraz odważniki. Dwie fazy funkcjono-
wania osady: połowa XI–połowa XII wieku. oraz połowa 
XII–połowa XIII wieku zarysowują się wyraźnie, zarówno 

w  materiale ceramicznym, jak i  w zabytkach specjalnych. 
Do fazy starszej można zaliczyć denary krzyżowe, m. in. 
typ VIII Gumowskiego, z  drugiej połowy XI wieku oraz 
denar Bolesława Śmiałego bity w  mennicy wrocławskiej 
(Suchodolski 1997), do młodszej: oktagonalną głowicę 
miecza, typ I2 według Głoska (1984) i  fragment ostrogi 
z kółkiem gwiaździstym (XIII–XIV wiek).

Określone cechy ceramiki pozwalają, o  czym już 
wspomniano wyżej, wydzielić jej dwie grupy: starszą, 
którą można datować na drugą połowę XI wieku (nie 
wykluczone jest jednak jej występowanie także w  pierw-
szej połowie XI  wieku) i  wiek XII (faza A) oraz młodszą, 
którą należy najprawdopodobniej umieścić w  drugiej po-
łowie XII wieku oraz pierwszej, a  może także i  drugiej, 
połowie wieku XIII (faza B). Tylko część obiektów nieru-
chomych można było zaliczyć do określonej fazy chrono-
logicznej: A  lub  B.  Niektóre, na podstawie występowania 
nielicznych cech fazy  B, datowano początkowo na okres 
przejściowy AB, wyznaczając im pośrednią pozycję chro-
nologiczną. W  trakcie analizy statystycznej kilkudziesię-
ciu cech naczyń pochodzących z  obiektów bytomskich 
zarysowała się jednak także inna możliwość interpreta-
cyjna. Ostateczne stwierdzenie relacji chronologicznych  
pomiędzy poszczególnymi zespołami naczyń wymaga 
jednak dalszych szczegółowych studiów nad ceramiką 
z  omawianego stanowiska. 

Pozostałe obiekty datowano ogólnie na cały okres 
istnienia grodu, to jest od połowy XI do połowy XIII wie-
ku (A-B). Zaledwie jeden obiekt pochodził niewątpliwie 
z  XIII–XIV wieku (faza C).

Podsumowując dotychczasowy stopień rozpoznania 
i  przebadania grodziska, należy przyjąć chronologię za-

Ryc. 73. Bytom Odrzański, gm. loco, stan.  1. Ostroga żelazna; fot.  S.  Moździoch

Fig. 73. Bytom Odrzański, Bytom Odrzański commune, site 1. Iron spur; photo by S. Moździoch

WGwP - tom 6 - Powiat nowosolski - blok książki - dp - 2020-03-05.indd   89 05.03.2020   08:32:43



Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Powiat nowosolski

łożenia obronnego w  Bytomiu zaproponowaną przez ba-
dacza tego miejsca na czas od poł. XI do poł. XIII wieku 
(Moździoch 2002, 162).

Archiwum

 n Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miej-
skiego we Wrocławiu: MA O.MMW: DzDN-AN, sy-
gn.  373 (stanowisko to występuje pod miejscowo-
ściami: Beuthen an der Oder (Kr. Glogau) i Carolath 
(Kr. Glogau)

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Kar-
tenabteilung, sygn.  N 15060: Christian Friedrich von 
Wrede, Krieges-Carte von Schlesien, 1747–1753, Bl. 12

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbe-
sitz, Kartenabteilung, sygn.  N 15140: Ludwig Wil-

helm von Regler, Schlesien links der Oder ohne die 
Grafschaft Glatz, 1764–1770, Bl. 13

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbesitz, 
Kartenabteilung, N 729: Urmesstischblätter: sy-
gn.  2409 von 1824.

Zbiory

 n Przed 1945 rokiem
 n brak

 n Po 1945 roku
 n Lata 1984–2003 – Ośrodek Badań Nad Kulturą 

Późnego Antyku i  Wczesnego Średniowiecza In-
stytutu Archeologii i  Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk we Wrocławiu
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 Numer stanowiska w  miejscowości: 5
 Numer obszaru AZP: 67–16
 Numer stanowiska w  obrębie arkusza AZP: 11
 Nazwa dawna miejscowości: Lindau, Landkr. Freystadt, 

Reg. Bez. Liegnitz (Niederschlesien), Prov. Niederschlesien 
(w latach 1815–1919 Prov. Schlesien, 
w  latach 1919–1938 Prov. Niederschlesien, 
w  latach 1938–1940 Prov. Schlesien, 
w  latach 1941–1945 Prov. Niederschlesien)

 Nazwa lokalna: grodzisko bez nazwy własnej
 Położenie: N 51˚42’10.77” E 15˚44’28.49”
  Grodzisko zlokalizowane około 400  m na północ od 

skrzyżowania ulic Szosa Bytomska w  Gołaszynie z  drogą 
krajową nr  293, prowadzącej do wsi Królikowice, około 
1,5 km na północny wschód od centrum Nowego Mia-
steczka (ryc.  74)

3GOŁASZYN, gm. Nowe Miasteczko

Środowisko fizycznogeograficzne

Grodzisko w  Gołaszynie położone jest na Wzgórzach 
Dalkowskich – mezoregionie fizycznogeograficznym wy-
różnionym przez J.  Kondrackiego (1994), wchodzącym 
w  skład makroregionu Wału Trzebnickiego (ryc.  75). 
Obiekt znajduje się na płacie równiny wodnolodowco-
wej, która w  Gołaszynie jest rozcięta przez dolinę rzeki 
Białki (Białej Wody). Przyjmując, że granicę pomiędzy 
mikroregionami Wzgórz Dalkowskich: Wzgórzami Kożu-
chowskimi i Grzbietem Dalkowskim stanowi rzeka Białka 
(Biała Woda), zatem leżące po prawej stronie tej doliny 
okolice Gołaszyna należy formalnie zaliczać do Grzbietu 
Dalkowskiego. Gołaszyn wraz z  interesującym nas sta-
nowiskiem leży u  podnóża strefy wzgórzowej, w  terenie 
o  łagodnej, równinnej rzeźbie (ryc.  76). Wysokości bez-
względne powierzchni wzgórz morenowych oscylują oko-
ło 90–95 m n.p.m., a na płacie zajętym przez stanowisko 
archeologiczne wynoszą one od około 92,5 m do 94,0 m 
n.p.m. Rzędne terenu w  okolicy stanowiska nieco wzra-
stają w  kierunku południowo wschodnim, gdzie na wy-
soczyźnie morenowej falistej osiągają wartości przekra-

czające 100  m n.p.m. Po przeciwnej stronie doliny Białki 
również zaznaczają się równiny wodnolodowcowe (san-
drowe), które są przykryte cienką pokrywą osadów les-
sopodobnych/lessopochodnych (Twardy, Forysiak 2017b 
– tam dalsza literatura).

Płat równiny wodnolodowcowej zajęty przez stano-
wisko archeologiczne w  Gołaszynie z  trzech kierunków 
wyodrębniają niezbyt strome stoki o  deniwelacjach do-
chodzących do 10  m. Z kierunku zachodniego i  północ-
no zachodniego jest to najwyższy i  najbardziej stromy 
stok doliny Białki, który wyróżnia się prostym kształtem. 
Oprócz tego ma on charakterystyczny kulisowy układ. 
Cechy i  parametry tego stoku pozwalają wiązać jego 
powstanie z  erozją rzeczną (boczną). U jego podnóża 
obecnie przepływa mały ciek Milakówka, którego koryto 
kształtuje dno dolinne wspólnie z  korytem samej Białki. 
Nie jest pewne czy dokładnie taki sam układ koryt funk-
cjonował w  średniowieczu. Z kierunku południowego 
i  południowo zachodniego płat wysoczyzny wyodrębnia 
stosunkowo krótka, lecz dość wyraźnie zarysowana do-
lina denudacyjna ze słabą strugą w  jej dolnym odcinku. 
Z kierunku północnego ograniczenie płata równiny wod-
nolodowcowej stanowi dolina poboczna ze stałym cie-
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kiem o  dość wartkim odpływie. Jej orograficznie lewy 
stok cechuje się wysokością względną niewiele mniejszą 
niż było to w  przypadku stoku doliny Białki, za to nieco 
niższymi nachyleniami i  wypukłym kształtem. Od strony 
wschodniej i  południowo wschodniej stanowisko nie jest 
podkreślane przez żadną barierę morfologiczną (Twardy, 
Forysiak 2017b).

Utwory geologiczne stwierdzone na stanowisku 
Gołaszyn można podzielić na dwie zasadnicze serie: 

powierzchniowe utwory piaszczyste i  podścielający je 
pokład gliny zwałowej z  piaskami gliniastymi, które ma-
ją postać piasku z  domieszkami mułkowymi oraz nie-
wielkim udziałem frakcji żwirowych (Twardy, Forysiak 
2017b).

Grodzisko zlokalizowane jest w  dolinie rzeki Biał-
ka (Biała Woda). Równina wodnolodowcowa na której 
leży stanowisko jest pocięta w  partii przydolinnej przez 
krótkie doliny poboczne (ryc.  77). Przez nie do Białki 

Ryc. 74. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan.  5. Lokalizacja grodziska na współczesnej mapie 
topograficznej; oprac. K.  Chrzan

Fig. 74. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, site. 5. Location of the stronghold on the 
contemporary topographic map; edited by K. Chrzan

Ryc. 75. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan.  5. Lokalizacja grodziska na mapie mezoregionów 
Polski według J.  Kondrackiego (1994); oprac. K.  Chrzan

Fig. 75. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, site. 5. Location of the stronghold on the map of 
mesoregions of Poland after J. Kondracki (1994); edited by K. Chrzan
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3. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan. 5

Ryc. 76. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan.  5. Wizualizacja numerycznego modelu terenu grodziska i  jego okolicy; oprac. A.  Kubicka

Fig. 76. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, site. 5. Visualization of the Digital Terrain Model of the stronghold’s area and its surroundings; 
edited by A. Kubicka

Ryc. 77. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, 
stan.  5. Szkic geomorfologiczny oto-
czenia stanowiska: 1 – wysoczyzna 
morenowa falista; 2 – równina wod-
nolodowcowa; 3 – pokrywy lessowe; 
4 – dno doliny rzecznej; 5 – dna 
dolin pobocznych z  ciekami perma-
nentnymi; 6 – niecki i doliny denuda-
cyjne (suche); 7 – ważniejsze stoki; 
8 – zbiorniki wodne i  koryta rzecz-
ne; 9 – obszar stanowiska Gołaszyn; 
10 – koty wysokościowe (w m 
n.p.m.); oprac. J.  Twardy, J.  Forysiak

Fig. 77. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, site. 5. Geomorphological sketch of the site surroundings: 1 – wavy moraine plateau; 
2 – fluvioglacial plain; 3 – loess covers; 4 – bottom of the river valley; 5 – bottoms of side valleys with permanent watercourses; 
6 – depressions and denudation valleys (dry); 7 – major slopes; 8 – water reservoirs and river channels; 9 – area of the Gołaszyn site;  
10 – height points (in m a.s.l.); edited by J. Twardy and J. Forysiak
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i  towarzyszącej jej Milakówki spływają małe, bezimien-
ne strugi. Innym elementem nieco urozmaicającym rzeź-
bę równiny wodnolodowcowej stanowią przeważnie ła-
godnie zarysowane, płytkie niecki i  doliny denudacyjne 
(Twardy, Forysiak 2017b).

W otoczeniu stanowiska dominują gleby brunat-
ne, lekkie i  średnie. W dolinie rzeki Białki, bezpośred-
nio poniżej stoku opadającego z  obszaru stanowiska, 
występują mady ilasto-organiczne (Twardy, Forysiak 
2017b).

Opis stanowiska

Obecnie obiekt jest całkowicie zniwelowany (ryc. 78–80). 
W terenie nie są widoczne żadne umocnienia, a  jego lo-
kalizacja jest określona dzięki danym przedwojennym. 
Na archiwalnych mapach z  atlasu Krieges-Carte von 
Schlesien Christiana Friedericha von Wrede z  lat 1747–
–1753, mapie Śląska Ludwika Wilhelma Reglera z  lat 
1764–1770 oraz mapie Urmesstischblätter von Preußen 

z  1823 roku i  Messtischblätter Beuthen an der Oder 
Nr  4260/2409 grodzisko nie jest widoczne. Jedyną in-
formacją o  domniemanej lokalizacji stanowiska jest frag-
ment mapy Messtischblätter okolic wsi Lindau zamiesz-
czony na karcie katalogowej grodzisk śląskich Maxa 
Hellmicha, na której zaznaczono grodzisko (archiwum 
Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskie-
go we Wrocławiu; Demidziuk 2019; ryc.  81).

Historia badań i opracowań

Niemiecka nazwa topograficzna Lindau pochodzi od sło-
wa lipa (Słownik III, 64). Po raz pierwszy nazwa wsi 
Linda/Lynda występuje w  źródłach pisanych w  1295 ro-
ku jako uposażenie przez księcia Henryka Głogowczyka 
prebendy kolegiaty głogowskiej w  czynsze m.in. z  Goła-
szyna. Wieś posiadała kościół, nadodrzańskie łąki i  młyn 
z  2 kołami (SUb, VI, nr  196, 202). Nazwa wsi Lindau 
pojawia się również w  źródłach pisanych w  1305 roku 
(Inv. Gr., 70; Adamska 2015).

Ryc. 78. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan.  5. Wizualizacja numerycznego modelu terenu stanowiska; oprac. A.  Kubicka

Fig. 78. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, site. 5. Visualization of the Digital Terrain Model of the site area; edited by A. Kubicka
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3. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan. 5

Ryc. 79. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan.  5. Wizualizacja numerycznego modelu terenu stanowiska wraz z  przekrojami; oprac. A.  Kubicka

Fig. 79. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, site. 5. Visualization of the Digital Terrain Model of the site area with sections; edited by A. Kubicka

Ryc. 80. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan.  5. Widok na stanowisko od wschodu; foto. S.  Rodak

Fig. 80. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, site. 5. View of the site from the east; photo. by S. Rodak
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Ryc. 81. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan. 5. Karta stanowiska z  kartoteki grodzisk śląskich Maxa Hellmicha 
(archiwum Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia)

Fig. 81. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, site. 5. The site card from Max Hellmich’s Silesian strongholds 
register (archives of the Museum of Archaeology, the Depatment of the City Museum of Wrocław)

Pierwsze informacje o  grodzisku położonym na 
krawędzi (brzegu) łąki w  Gołaszynie pochodzą z  1927 
roku, 1929 roku oraz 1930 roku. Według archiwaliów 
było to dobrze zachowane grodzisko bez własnej na-
zwy terenowej. W 1929 roku na stanowisku przypad-
kowo natrafiono na fragmenty naczyń glinianych oraz 
fragmenty belek. Przypuszczalnie te właśnie odkrycia 
doprowadziły do przeprowadzenia badań sondażowych 
w  tym samym roku, brak jednak o  nich jakichkolwiek 
informacji. Niestety, nie zachowały się żadne zabytki 
pochodzące z  przedwojennych prac archeologicznych. 
Z krótkiego artykułu zamieszczonego zapewne w  lokal-
nej gazecie wynika, że na grodzisku w  Gołaszynie od-
kryto fragmenty naczyń ceramicznych datowanych na 
epokę brązu (APW WSPŚ, sygn.  681, s.  198, 246–255; 
MA O.MMW: sygn.  MA/A/111, s.  25; sygn.  MA/A/296; 
sygn.  MA/A/370; sygn.  MA/A/394b; Demidziuk 2019). 
Stanowisko zostało uwzględnione w  kartotece grodzisk 
śląskich Maxa Hellmicha, jako obiekt pradziejowy (Hell-
mich 1930, 43, poz. 14).

Po drugiej wojnie światowej na stanowisku nie pro-
wadzono żadnych badań terenowych. Całkowicie rozo-
rane grodzisko w  Gołaszynie funkcjonuje w  rejestrach 
wczesnośredniowiecznych założeń obronnych na północ-
no-zachodnich rubieżach Śląska (Hilczerówna, Urbań-
ska-Łosińska 1970, 109, mapa 11; Lewczuk 1993, 476; 
Moździoch 1998, 287).

Zakres prac badawczych

Na obszarze grodziska i  w jego najbliższym sąsiedztwie 
(w obrębie dolin rzecznych) w  2017 roku w  ramach re-
alizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Huma-
nistyki pt.  Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z  ob-
szaru Polski wykonano wiercenia ręczne, które miały na 
celu ustalenie litologii powierzchniowych utworów geolo-
gicznych oraz miąższości serii ze śladami antropogenicz-
nymi (ryc.  82). Uziarnienie pobranych próbek zbadano 
za pomocą zestawu sit firmy Fritsch oraz z  wykorzysta-
niem analizy areometrycznej metodą Bauyoucose w  mo-
dyfikacji Cassagrande’a i  Prószyńskiego (Turski 1986). 
Za pomocą programu „Gradistat” przeprowadzono obli-
czenia statystycznych parametrów uziarnienia badanych 
utworów (Folk, Ward 1957). Relacje wybranych parame-
trów uziarnienia, to znaczy średniej średnicy ziaren (Mz) 
i  odchylenia standardowego (sI), stanowiącego miarę 
wysortowania osadu, zestawiono w  sposób podany przez 
Mycielską-Dowgiałło (1995) oraz Racinowskiego et  al. 
(2001). Analizy uziarnienia przeprowadzono w  labora-
torium Instytutu Nauk o  Ziemi Wydziału Nauk Geogra-
ficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zawartość materii or-
ganicznej w  wybranych próbkach zbadano metodą strat 
prażenia w  temperaturze 550ºC (Myślińska 2001). Kon-
centrację węglanu wapnia ustalono metodą objętościową 
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3. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan. 5

Ryc. 82. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan.  5. Mapa topograficzna stanowiska z  lokalizacją wierceń; oprac. A.  Łuczak

Fig. 82. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, site. 5. Topographic map of the site with drilling location; edited by A. Łuczak

Ryc. 83. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan.  5. Przekrój litologiczny na kierunku wschód-zachód przez stanowisko: 1 – piasek 
różnoziarnisty, wodnolodowcowy; 2 – glina zwałowa; 3 – piasek gliniasty, lodowcowy; 4 – piasek średnio- i  drobnoziar-
nisty, wodnolodowcowy; 5 – mułek stokowy; 6 – piasek różnoziarnisty, deluwialny; 7 – piasek drobnoziarnisty, rzeczny; 
8 – gytia i  torf; 9 – piaski humusowe, deluwialne; 10 - piasek ze żwirem z  udziałem humusu (warstwa antropogenicz-
na); 11 – mada ilasto-organiczna; oprac. J.  Twardy, J.  Forysiak

Fig. 83. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, site. 5. East-West lithological cross-section through the site: 1 – fluvioglacial vari-
grained sand; 2 – glacial till; 3 – loamy glacial sand; 4 – medium- and fine-grained fluvioglacial sand; 5 – deluvial silt; 
6  – deluvial vari-grained sand; 7 – fine-grained river sand; 8 – gyttia and peat; 9 – deluvial humus sands; 10 – sand 
with gravel containing humus (anthropogenic layer); 11 – clay-organic alluvial soil: edited by J. Twardy and J. Forysiak
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Ryc. 84. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan.  5. Przekrój litologiczny na kierunku północ-połu-
dnie przez stanowisko: 1 – piasek różnoziarnisty, wodnolodowcowy; 2 – glina zwałowa; 
3 – piasek gliniasty, lodowcowy; 4 – piasek średnio- i  drobnoziarnisty, wodnolodowco-
wy; 5 – mułek stokowy; 6 – piasek różnoziarnisty, deluwialny; 7 – piasek drobnoziarni-
sty, rzeczny; 8 – gytia i  torf; 9 – piaski humusowe, deluwialne; 10 – piasek ze żwirem 
z  udziałem humusu (warstwa antropogeniczna); 11 – mada ilasto-organiczna; oprac. 
J.  Twardy, J.  Forysiak

Fig. 84. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, site. 5. North-South lithological cross-section 
through the site: 1 – fluvioglacial vari-grained sand; 2 – glacial till; 3 – loamy glacial 
sand; 4 – medium- and fine-grained fluvioglacial sand; 5 – deluvial silt; 6 – deluvial 
vari-grained sand; 7 – fine-grained river sand; 8 – gyttia and peat; 9 – deluvial humus 
sands; 10 – sand with gravel containing humus (anthropogenic layer); 11 – clay-organic 
alluvial soil; edited by J. Twardy and J. Forysiak

przy pomocy aparatu Scheiblera (Turski 1986; Twardy et 
al. 2018, 97).

Utwory geologiczne stwierdzone na stanowisku 
można podzielić na dwie zasadnicze serie: powierzch-
niowe utwory piaszczyste i  podścielający je pokład gliny 
zwałowej z  piaskami gliniastymi (ryc.  83, 84). Pokład 
gliny zwałowej nawiercony został w  zachodniej części 
obszaru. W wierceniach nr  14 i  13 strop gliny stwier-
dzono na głębokości 140  cm i  200  cm. Znacznie płycej 
nawiercono ją w  środkowej części obszaru stanowiska, 
w  wierceniach nr  25 i  27, gdzie występuje odpowiednio 
na 110  cm i  60  cm. We wschodniej części stanowiska 
natomiast glina została udokumentowana w  wierceniach 
nr  3 i  4. Analiza uziarnienia wskazuje, że jest to utwór 
mułkowy, silnie spoisty, z  niewielkim udziałem frakcji 
piaszczystej i  żwirowej, co daje średnią średnicę ziaren 
około 7,3 phi lub 5,14 phi i  bardzo słabe wysortowanie 
(4,49; 6,03 czy 6,26). Opisywana glina wykazuje niemal 
całkowite odwapnienie, pomimo iż próbki z  sondowań 
nr 3 i 4 pobrane zostały z głębokości 200 cm, udział wę-
glanu wapnia wynosi zaledwie 0,20% i  0,32%. Materiał 
ten jest pozbawiony całkowicie domieszek organicznych 
(Twardy, Forysiak 2017b).

Pokładowi omawianej gliny towarzyszy warstwa 
piasków gliniastych, które stwierdzono na glinie w  środ-
kowej części stanowiska, np. w  wierceniach nr: 11, 12, 
13 czy 16. Mają one postać piasku z  domieszkami muł-
kowymi oraz niewielkim udziałem frakcji żwirowych, 
stąd średnia średnica ziaren lokuje się we frakcji pia-
sku średnioziarnistego (np. 1,70 phi), ale wysortowanie 
utworu jest słabe (1,17 w  wierceniu 12 lub 1,24 w  wier-
ceniu 11). Podobnie jak glina zwałowa, także ten utwór 
jest niemal pozbawiony węglanu wapnia, jego udział się-
ga zaledwie 0,45%, a  oznaczenie zawartości materii or-

ganicznej wskazuje jej brak lub śladowy udział (0,12%; 
Twardy, Forysiak 2017b).

Na opisanych utworach, które można uznać za polo-
dowcowe, znajduje się warstwa piasków o  miąższości od 
około 60  cm w  części zachodniej stanowiska do ponad 
200  cm w  wierceniu 2. Między kolejnymi wierceniami 
zaznacza się jednak znaczne zróżnicowanie uziarnie-
nia omawianych osadów. W części zachodniej mają one 
głównie postać piasków drobnoziarnistych. W oznacza-
nych próbkach średnia średnica wynosi np. 2,05 phi przy 
umiarkowanym wysortowaniu – 0,94 (wiercenie nr  15). 
W części środkowej i  wschodniej stanowiska jest to pia-
sek średnioziarnisty (średnia średnica ziaren od 1,41 
do 1,96 phi) o  umiarkowanym lub słabym wysortowa-
niu – odchylenie standardowe oscyluje od 0,55 do 1,54. 
W  warstwie piasków zaobserwowano również przewar-
stwienia żwiru lub drobnych otoczaków, które w  kilku 
punktach uniemożliwiły dalsze wiercenie. W sondowaniu 
drugim w  dolnej części profilu stwierdzono piasek gru-
boziarnisty ze żwirem (średnia średnica ziaren wynosiła 
– 0,41 phi) o  słabym wysortowaniu. Zawartość węglanu 
wapnia w  tym osadzie była minimalna – od 0,16% do 
0,85%, przy czym trzeba podkreślić, że w analizowanych 
próbkach zaznaczył się brak domieszek materiału orga-
nicznego. Wskazane cechy omawianych piasków pozwa-
lają na określenie ich pochodzenia jako wodnolodowco-
we (Twardy, Forysiak 2017b).

Wiercenie wykonane w  dnie doliny Białki, bezpo-
średnio poniżej stoku opadającego z  obszaru stanowi-
ska, pozwoliło udokumentować około 50  cm warstwę 
mady ilasto-organicznej pokrywającej dno dolinne. Po-
niżej mady znajduje się seria torfu i  gytii ilasto-detry-
tusowej o  miąższości 145  cm, która wypełnia zapewne 
dawne koryto cieku. Pod utworami organicznymi wy-
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3. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan. 5

stępuje szary piasek drobnoziarnisty. Z kolei w  dolinie 
denudacyjnej, ograniczającej stanowisko od północy, 
w  wierceniu nr  30, stwierdzono od powierzchni miąż-
szy poziom orno-próchniczny, pod którym zalegają 
różnoziarniste piaski z  domieszkami żwirów o  umiar-
kowanym wysortowaniu. Poniżej nawiercona została 
warstwa stokowych mułków ilastych. Analiza granu-
lometryczna wykazała, że jest to wprawdzie materiał 
o  dużym udziale frakcji ilastych, ale też pewnej do-
mieszce piasków (średnia średnica ziaren wyniosła 9,45 
phi) i  skrajnie słabym wysortowaniu (7,28). W próbce 
z  głębokości 165  cm stwierdzono śladową zawartość 
węglanu wapnia (0,21%). Wobec podanych cech utwo-
ru można przyjąć stokową genezę utworów mułkowych 
i  piaszczystych, które leżą powyżej (Twardy, Forysiak 
2017b).

Powierzchniową warstwę na stanowisku Gołaszyn 
stanowią różnoziarniste piaski z  zazwyczaj niewielką 
domieszką humusu, na których spoczywa cienki poziom 
akumulacyjny współczesnej gleby. Wspomniana seria 
piasków ma zmienną miąższość – od 50  cm do 100  cm 
wraz z  nadległym poziomem akumulacyjnym. Tworzy ją 
umiarkowanie lub słabo wysortowany materiał, z  domi-
nującą frakcją średnioziarnistą, w  dolnej części bardziej 
miąższych profili znajdują się wytrącenia żelaza (Twardy, 
Forysiak 2017b).

Stratygrafia kulturowa

Na podstawie wykonanych odwiertów geologicznych 
stwierdzono, że w  kilku miejscach w  środkowej części 
stanowiska, w  warstwie piasków zalegają otoczaki (np. 
sondowanie nr 5, 19, 21, 22), jak też niewielkie węgielki 
lub ułamki polepy i  ceramiki (wiercenie nr  21, 24 i  26). 
Interesujący od strony archeologicznej może być profil 
wiercenia nr  5, gdzie miąższość warstwy piaszczysto-hu-
musowej jest wyjątkowo – jak na omawiane stanowisko – 
gruba (ponad 100 cm, z nagromadzeniem kamieni około 
60  cm). Można zakładać, że są to bądź deluwia glebowe 
lub dimiktony rolne. Tego rodzaju utwory mogą zawierać 
nawet stosunkowo znaczną ilość ceramiki i  innych zabyt-
ków, najczęściej niestety zniszczoną i  oderwaną od jej 
pierwotnego kontekstu (Twardy, Forysiak 2017b).

Reasumując, za pomocą badań geologicznych nie 
udało się potwierdzić funkcjonowania w  tym miejscu 
grodziska. Nie natrafiono na żadne warstwy antropoge-
niczne związane z reliktami rozoranych umocnień obron-
nych, ani na inne obiekty archeologiczne wskazujące na 
działalność człowieka.

Zaplecze osadnicze

Brak wiarygodnych danych dotyczących osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego w  bezpośrednim sąsiedztwie 
omawianego grodziska.

Chronologia

Przed II wojną światową obiekt uważano za grodzisko 
z  okresu halsztackiego, a  odkrywane fragmenty naczyń 
nawiązywały stylistycznie do ceramiki łużyckiej (Hellmich 
1930, 43, poz. 14). Podstawą określenia chronologii gro-
dziska w  Gołaszynie są przede wszystkim dotychczasowe 
informacje zawarte w literaturze przedmiotu. W starszych 
opracowaniach obiekt datowano na Halsztat C (Lewczuk 
1993, 476) i na okres wczesnego średniowiecza, bez moż-
liwości zawężenia ram chronologicznych (Hilczerówna, 
Urbańska-Łosińska 1970, 109, mapa 11; Moździoch 1998, 
287). Obiekt w  Gołaszynie można zatem obecnie dato-
wać, za pozostałymi badaczami, ogólnie na wczesne śre-
dniowiecze (Lodowski 1980, 242; Moździoch 1998, 287).

Podczas badań powierzchniowych wykonanych na 
stanowisku w  2016 roku odkryto niewielki zbiór ułam-
ków ceramiki (19 fragmentów) oraz paciorek szklany 
w  kolorze turkusowo-niebieskim. Materiał ceramicz-
ny jest bardzo mocno rozdrobniony i  zawiera przede 
wszystkich niecharakterystyczne i  nieokreślone frag-
menty naczyń. Wstępnie w  zbiorze tym można wydzie-
lić kilkanaście ułamków, które nawiązują do warsztatu 
garncarstwa wczesnośredniowiecznego (15) oraz szeroko 
pojętej kultury łużyckiej? (4 fragmenty).

Interesującym zabytkiem jest zachowany w  całości 
szklany paciorek (ryc.  85). Reprezentuje on typ minia-
turowego paciorka jednosegmentowego, płaskokulistego 
o  średnicy 8  mm z  otworem cylindrycznym o  średnicy 
3  mm, umieszczonym acentrycznie. W przekroju po-
przecznym jest D-kształtny oraz niezdobiony. Egzemplarz 
ten został wykonany techniką nawijania, w szkle widocz-
ne są pęcherzyki gazowe. Biorąc pod uwagę jego barwę 

Ryc. 85. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, stan.  5. 
Paciorek szklany znaleziony w  2016 roku 
w  trakcie badań powierzchniowych prze-
prowadzonych na obszarze grodziska; foto. 
M.  Bohr

Fig. 85. Gołaszyn, Nowe Miasteczko commune, 
site. 5. Glass bead found in 2016 during 
surface research carried out on the 
stronghold; photo by M. Bohr
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oraz analogiczne zabytki z  wrocławskiego Ostrowa Tum-
skiego i Opola Ostrówka przypuszcza się, że prezentowa-
ny paciorek został wykonany ze szkła ołowiowo-potaso-
wego lub ołowiowo-potasowo-sodowego (Pankiewicz et 
al. 2017, 33, 234, 261–267, 329). Brak kontekstu arche-
ologicznego pozwala jedynie przypuszczać, że analogii 
do prezentowanego znaleziska możemy doszukiwać się 
na wczesnośredniowiecznych stanowiskach grodowych 
(Pankiewicz et al. 2017, 33).

Analizy geologiczne przeprowadzone na stanowisku, 
sugerują, że zalegające pod powierzchnią deluwia glebo-
we lub dimiktony rolne, mogą zawierać znaczną ilość ce-
ramiki i  innych zabytków, które są jednak oderwane od 
jej pierwotnego kontekstu. Na tym etapie rozpoznania te-
go obszaru, trudno stwierdzić, czy pozyskane zabytki są 
związane z  funkcjonowaniem ewentualnego grodziska, 
czy znalazły się tam w  wyniku działalności rolniczej. Na 
tym etapie prac, wobec słabego stopnia rozpoznania sta-
nowiska, określenie jego datowania sprawia trudności. 
Wątpliwości budzi także jego lokalizacja wskazana na 
karcie katalogowej przez M.  Hellmicha.

Archiwum

 n Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wydział Sa-
morządowy Prowincji Śląskiej: APW: WSPŚ, sy-
gn.  681 (Kr. Freystadt-Lindau), s.  198, 246–255.

 n Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miej-
skiego we Wrocławiu: MA O.MMW: DzDN-AN, 
sygn.  MA/A/111, s.  25; sygn.  MA/A/296; sy-
gn.  MA/A/370; sygn.  MA/A/394b

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Kar-
tenabteilung, sygn.  N 15060: Christian Friedrich von 
Wrede, Krieges-Carte von Schlesien, 1747–1753, Bl. 21

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbe-
sitz, Kartenabteilung, sygn.  N 15140: Ludwig Wil-

helm von Regler, Schlesien links der Oder ohne die 
Grafschaft Glatz, 1764–1770, Bl. 13.

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbesitz, 
Kartenabteilung, N 729: Urmesstischblätter: sy-
gn.  2409 von 1823.

Zbiory

 n Przed 1945 rokiem
 n 1929 rok – fragmenty naczyń ceramicznych, belki 

(odkrycie przypadkowe)
 n brak nr  inw. (brak informacji o  miejscu prze-

chowywania)
 n 1929 rok – fragment naczynia glinianego (bada-

nia sondażowe)
 n Inv.-Nr.: 1503: 30 (Schlesisches Museum für 

Kunstgewerbe und Altertümer (Urgeschi-
chtliche Abteilung) – Breslau (w latach 1929– 
–1945)

 n Po 1945 roku
 n Według dwóch (Nr 1/IV i  Nr 2/IV) Ksiąg Inwen-

tarzowych Muzealiów Archeologicznych Dzia-
łu Wczesnego Średniowiecza (Dz. IV) Muzeum 
Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskie-
go Wrocławia (KL.A, Nr inw. 464, MA-BN-41), 
nie zachował się zabytek odkryty na grodzisku 
w  1930 roku: fragment glinianego naczynia 
(daw. Inv.-Nr. 1503:30; Demidziuk 2019).

 n 2016 rok – 19 fragmentów ceramiki oraz 1 paciorek 
szklany (Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Anty-
ku i  Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii 
i  Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
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 Numer stanowiska w  miejscowości: 1
 Numer obszaru AZP: 68-16
 Numer stanowiska w  obrębie arkusza AZP: 1
 Nazwa dawna miejscowości: Poppschütz, Landkr. Freystadt, Reg. Bez. Liegnitz 

(Niederschlesien), Prov. Niederschlesien 
(w latach 1815–1919 Prov. Schlesien, 
w  latach 1919–1938 Prov. Niederschlesien, 
w  latach 1938–1940 Prov. Schlesien, 
w  latach 1941–1945 Prov. Niederschlesien)

 Nazwa lokalna: Burgberg
 Położenie: N 51˚38’56.46” E 15˚43’18.1”
  Grodzisko zlokalizowane około 900  m na południe od 

wsi Popęszyce (ryc.  86)

4POPĘSZYCE, gm. Nowe Miasteczko

Środowisko fizycznogeograficzne

Grodzisko w  Popęszycach położone jest w  mezoregionie 
fizycznogeograficznym Wzgórza Dalkowskie wyróżnionym 
przez J.  Kondrackiego (1994; ryc.  87). Mezoregion ten 
jest częścią makroregionu Wał Trzebnicki, zbudowane-
go z  pięciu łańcuchów wzgórz i  wzniesień morenowych 
(Wzniesienia Żarskie na zachodzie, następnie Wzgórza: 
Dalkowskie, Trzebnickie, Twardogórskie i  Ostrzeszow-
skie na wschodzie), zachowujących ogólną orientację 
zbliżoną do równoleżnikowej. Wzgórza Dalkowskie dzie-
lą się na następujące mikroregiony: od zachodu Równi-
nę Brzeźnicy, Wzgórza Kożuchowskie i  Dalkowskie oraz 
Wzgórza Polkowickie. Okolice stanowiska należy zali-
czać do Grzbietu Dalkowskiego, który podobnie jak cały 
wał morenowy Wzgórz Dalkowskich cechują się asyme-
trią – większe wysokości i  nachylenia stoków oraz ślady 
działania intensywnych procesów erozyjnych i  denuda-
cyjnych występują na ich północnych zboczach, czyli od 
strony Pradoliny Głogowskiej. Natomiast stoki skierowa-
ne na południe, czyli od strony mezoregionu Nizina Ślą-
sko-Łużycka są znacznie łagodniejsze i  niższe. Grodzisko 
zostało zlokalizowane w  wyraźnie wykształconej strefie 
wzgórzowej, silnie porozcinanych dolinami małych cie-
ków, stanowiących prawe dopływy rzeki Białki, na której 
wysokości bezwzględne są nieco niższe niż na Grzbiecie 

Dalkowskim i oscylują około 150–160 m n.p.m. (ryc. 88). 
Powierzchnię wzgórz budują piaski, żwiry i  głazy lodow-
cowe oraz gliny zwałowe. Zwarty obszar wysoczyznowy 
położony na południowy wschód od grodziska, został 
gęsto porozcinany wyżej wspomnianymi, wąskimi i  głę-
boko wciętymi dolinami małych cieków – dopływów 
Białki. Pomiędzy dolinami pobocznymi pozostały ostrogi 
denudacyjne, które są niżej położonymi (około 140  m 
n.p.m.) partiami dawnych wysoczyzn, „obronionymi” 
przed erozją i denudacją. Na jednej z  takich ostróg zloka-
lizowano grodzisko w  Popęszycach. Ostroga ta ma kilka 
lokalnych kulminacji poprzedzielanych słabo zarysowa-
nymi przełęczami. Niektórym spośród wzniesień nada-
no nazwy geograficzne, np. Góra Zdobywcza (140,0  m 
n.p.m.), czy Góra Popęszycka (156,2  m n.p.m.). Prezen-
towane grodzisko wzniesiono w  pobliżu kulminacji Góry 
Zdobywczej, w  miejscu, gdzie stosunkowo płaski grzbiet 
ostrogi denudacyjnej rozszerza się do około 100–150  m 
(ryc.  89, 90). Głębokość sąsiednich dolin pobocznych 
w stosunku do powierzchni szczytowej ostrogi denudacyj-
nej tu przekracza nieco 20  m, a  nachylenie stoków zbli-
ża się do około 20°. Niejednokrotnie są one wysokie na 
15–25  m, przeważnie strome, lokalnie urwiste, na doda-
tek silnie urozmaicone gęstą siecią niecek i  dolin denu-
dacyjnych (Twardy, Forysiak 2017c; Twardy et al. 2018).

Utwory geologiczne stwierdzone na stanowisku sta-
nowią niemal wyłącznie materiał piaszczysty i  żwirowy, 
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brak utworów zwięzłych, gliniastych (Twardy, Fory-
siak 2017c; Twardy et al. 2018, 110–111 – tam dalsza 
literatura).

Grodzisko zlokalizowane jest wśród małych, bezi-
miennych cieków wodnych, przepływających w  dolinach 
pobocznych, leżących na północ i  południe od stanowi-

Ryc. 86. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Lokalizacja grodziska na współczesnej mapie 
topograficznej; oprac. K.  Chrzan

Fig. 86. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Location of the stronghold on the 
contemporary topographic map; edited by K. Chrzan

Ryc. 87. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan. 1. Lokalizacja grodziska na mapie mezoregionów 
Polski według J.  Kondrackiego (1994); oprac. K.  Chrzan

Fig. 87. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Location of the stronghold on the map 
of Polish mesoregions after J. Kondracki (1994); edited by K. Chrzan
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4. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan. 1

Ryc. 88. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Wizualizacja numerycznego modelu terenu grodziska i  jego okolicy; oprac. A.  Kubicka

Fig. 88. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Visualization of the Digital Terrain Model of the stronghold’s area and its surroundings; 
edited by A. Kubicka

Ryc. 89. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, 
stan.  1. Rys.  14. Szkic geomor-
fologiczny otoczenia grodziska: 
1 – wzgórza morenowe (prze-
ważnie spiętrzone glacitektonicz-
nie); 2 – ostrogi denudacyjne; 
3 – dno doliny rzecznej; 4 – dna 
dolin pobocznych z  ciekami per-
manentnymi; 5 – ważniejsze 
stoki; 6 – niecki i  doliny denu-
dacyjne z  kierunkami spływów 
epizodycznych; 7 – przełęcze; 
8 – koryta rzeczne; 9 – grodzisko 
w  Popęszycach; 10 – koty wyso-
kościowe (w m n.p.m.); za Twar-
dy et al. 2018, rys.  14

Fig. 89. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Geomorphological sketch of the surrounding of a stronghold: 1 – morainic hillocks 
(mostly glacitectonically deformed); 2 – intervalley rim; 3 – river valley bottom; 4 – bottoms of side valleys with permanent streams; 
5 – major slopes; 6 – periglacial dells and valleys with directions of episodic flow; 7 – passes; 8 – river channels; 9 – stronghold at 
Popęszyce; 10 – height points (in m a.s.l.); after Twardy et al. 2018, Fig. 18

ska. Cieki te mogły okresowo być suche, wówczas pod-
stawowym źródłem wody jest rzeka Białka, oddalona 
około 650  m. (Twardy, Forysiak 2017c; Twardy et al. 
2018, 110–111 – tam dalsza literatura).

W otoczeniu grodziska dominują nieurodzajne i  ma-
ło żyzne gleby wykształcone z silnie szkieletowych utwo-
rów morenowych: gleby bielicowe, słabo gliniaste wy-
tworzone z piasków oraz gleby brunatne, lekkie i  średnie 
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(Twardy, Forysiak 2017c; Twardy et al. 2018, 99, rys.  4 
– tam dalsza literatura).

Opis stanowiska

Obiekt został założony na planie owalu o  wymia-
rach liczonych pomiędzy koronami wałów 25  40  m 
i  powierzchni około 0,05  ha, na jednym z  wzniesień 
Wzgórz Dalkowskich nazywanym Góra Zdobywcza na 
wysokości około 140,0  m n.p.m. (ryc.  91–96). Według 
archiwaliów przedwojennych był to gród kolisty z  wa-
łem i  fosą od strony (wzniesienia) oraz średnicy 32 na 
40  m (Demidziuk 2019). W powojennej literaturze gro-
dzisko funkcjonuje pod nazwą Popczyce (Hensel 1948, 
182). Na  dawnej mapie z  atlasu Krieges-Carte von Schle-
sien Christiana Friedericha von Wrede z  lat 1747–1753 
oraz na mapie Urmesstischblätter von Preußen z  1824 
roku grodzisko nie jest zaznaczone. Natomiast na ma-
pie Śląska Ludwika Wilhelma Reglera z  lat 1764–1770 
(ryc. 97) mapie Messtischblätter Neustädtel Nr 4360/2482 
(ryc.  98) posiada swoją własną nazwę Burg Berg.

Historia badań i opracowań

Nazwa Popęszyce (niem. Poppschütz) pochodzi od pa-
tronimicznej formy osobowej Popęch lub Popęsz (Słownik 
X, 133). Nazwa wsi Popassiz została zadokumentowana 
w źródłach pisanych od 1295 roku do 1309 roku. W wy-
stawianych dokumentach wzmiankowany był rycerz 
Piotr z  Popęszyc (SUb VI, nr  197, 244, 309; RS 2654, 

2666, 2777, 2827, 3064). Młodsze dokumenty informu-
ją, że około 1305 roku wieś Popansziczi alias Popschicz 
zwykle płaci 2 grzywny i  4 skojce a  Jeszko zw. Scopas-
sowitz tamże płaci ½ grzywny z  1 pola (LF, E 128). Już 
w  drugiej połowie XIV wieku, w  1376 roku wieś posiada 
kościół w  dekanacie kożuchowskim (Neuling 1902, 238; 
Adamska 2015).

Pierwsze wzmianki o  grodzisku w  Popęszycach po-
jawiały się w  drugiej połowie XIX wieku (Schuster 1869, 
99). Archiwalne informacje o dobrze zachowanym grodzie 
kolistym z  wałem i  fosą pochodzą z  1875 roku, 1893 ro-
ku oraz 1927 roku i  1930 roku (APW WSPŚ, sygn.  682, 
s.  575–654; MA O.  MMW: sygn.  MA/A/111, s.  37; 
sygn.  MA/A/278; sygn.  MA/A/293; sygn.  MA/A/370; sy-
gn. MA/A/394c; sygn. MA/A/465, p. 80; Demidziuk 2019).

W 1875 roku na grodzisku przeprowadzono amator-
skie badania archeologiczne, które zalicza się do pierw-
szych prac terenowych podejmowanych na śląskich grodzi-
skach wczesnośredniowiecznych. Przeprowadził je wiejski 
nauczyciel z Popęszyc – H. Lauterbach (Luchs 1881, 20–22; 
Kieseler 2012, 230). Jeden wykop (o wymiarach 3  3  m) 
został zlokalizowany w  północno-wschodniej partii maj-
danu przy wale. Kolejne prace wykopaliskowe kierowane 
przez Martina Jahna podjęto w  1926 roku (Jahn 1937). 
Założono wówczas dwa wykopy badawcze: wykop nr  I 
w  północno-zachodniej i  wykop nr  II w  północno-wschod-
niej części stanowiska (niedaleko wykopu z  1875 roku; 
ryc.  99–102). Oba obejmowały wał i  przywałową partię 
majdanu (APW WSPŚ, sygn. 682, s. 575–654; MA O.MMW: 
sygn.  MA/A/111, s.  37; sygn.  MA/A/278; sy-

Ryc. 90. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Zdjęcie lotnicze grodziska. Widok od południa; fot.  P.  Wroniecki

Fig. 90. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Aerial photo of the stronghold. View from the south; photo by P. Wroniecki
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4. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan. 1

Ryc. 91. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Wizualizacja numerycznego modelu terenu grodziska; oprac. A.  Kubicka

Fig. 91. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Visualization of the Digital Terrain Model of the stronghold’s area; edited by A. Kubicka

Ryc. 92. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, 
stan.  1. Wizualizacja numeryczne-
go modelu terenu grodziska wraz 
z  przekrojami; oprac. A.  Kubicka

Fig. 92. Popęszyce,  Nowe Miasteczko 
commune, site. 1. Visualization of 
the Digital Terrain Model of the 
stronghold area with sections; edited 
by A. Kubicka
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Ryc. 93. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Widok na grodzi-
sko od strony zachodniej; fot.  S.  Rodak

Fig. 93. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. View of the 
stronghold from the west; photo by S. Rodak

Ryc. 94. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Widok na grodzi-
sko od strony północno-zachodniej; fot.  S.  Rodak

Fig. 94. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1.View of the 
stronghold from the north-west; photo by S. Rodak

Ryc. 95. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan. 1. Widok na fragment 
zachodniego odcinka wału grodziska; fot.  S.  Rodak

Fig. 95. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. View of a fragment 
of the western section of the stronghold’s rampart; photo by S. Rodak

Ryc. 96. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan. 1. Widok na północny 
fragment majdanu grodziska; fot.  S.  Rodak

Fig. 96. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. View of the 
northern fragment of the stronghold’s square; photo by S. Rodak

Ryc. 97. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, 
stan.  1. Fragment mapy L.  W. Re-
glera (1764–1770) z  zaznaczonym 
grodziskiem (Staatsbibliothek Ber-
lin, Preußicher Kulturbesitz, Karten-
abteilung, sygn.  N 15140: Ludwig 
Wilhelm von Regler, Schlesien links 
der Oder ohne die Grafschaft Glatz, 
1764–1770, Bl. 19); oprac. K.  Chrzan

Fig. 97. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, 
site. 1. Fragment of map by L. W. Regler 
(1764–1770) with marked stronghold 
(Staatsbibliothek Berlin, Preußicher 
Kulturbesitz, Kartenabteilung, signature 
N 15140: Ludwig Wilhelm von Regler, 
Schlesien links der Oder ohne die 
Grafschaft Glatz, 1764-1770, Bl. 19); 
edited by K. Chrzan
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4. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan. 1

Ryc. 98. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Fragment mapy Messtischblätter Neustandtel 
Nr 4360/2482 z  1942 roku (http://igrek.amzp.pl) z  zaznaczonym grodziskiem; oprac. 
K. Chrzan

Fig. 98. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Fragment of map Messtischblätter Neustandtel 
No. 4360/2482 from 1942 (http://igrek.amzp.pl) with marked stronghold; edited by K. Chrzan

Ryc. 99. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Grodzisko w  Popę-
szycach w trakcie badań wykopaliskowych przeprowadzonych 
w  1926 roku: a – widok na stanowisko od północy; b – wi-
dok od wschodu na wykop nr  I; oprac. K.  Chrzan za Jahn 
1937, Tafel 12

Fig. 99. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Stronghold in 
Popęszyce during excavations carried out in 1926: A – view 
of the site from the north; B – view from the east on trench 
No. I; edited by K. Chrzan after Jahn 1937, Tafel 12

a

b
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Ryc. 100. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Plan warstwicowy grodziska wraz z  lokalizacją wykopów z  1926 roku; za Jahn 1937, Abb. 1

Fig. 100. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Contour plan of the stronghold along with the location of trenches from 1926; after 
Jahn 1937, Abb. 1

gn.  MA/A/293; sygn. MA/A/370; sygn.  MA/A/394c; 
sygn.  MA/A/465, p.  80; Altschlesien 3, 102; Jahn 
1928, 1937; Hilczerówna 1970, 227–228; Hilczerówna, 
Urbańska-Łosińska 1970, 80; Kieseler 2012, 231–237).

W latach 30. XX wieku wykonano dokładne pomia-
ry grodziska, a  obiekt znalazł się w  kartotece grodzisk 
śląskich Maxa Hellmicha, jako obiekt wczesnohistorycz-
ny (Hellmich 1930, 43, poz. 15; ryc.  103). Po drugiej 
wojnie światowej na stanowisku nie prowadzono badań 
terenowych.

Zakres prac badawczych

W ramach realizacji projektu badawczego Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki pt.  Atlas grodzisk wcze-
snośredniowiecznych z  obszaru Polski w  2017 roku na 
obszarze grodziska i  w jego najbliższym sąsiedztwie wy-
konano wiercenia ręczne pod kierunkiem dr. hab. Jacka 
Forysiaka, prof. nadzw. UŁ oraz dr. hab. Juliusza Twar-
dego, prof. nadzw. UŁ z  Katedry Geomorfologii i  Pale-
ogeografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu 
Łódzkiego (ryc. 104, 105). Ich celem było ustalenie litolo-
gii powierzchniowych utworów geologicznych, określenie 
miąższości serii ze śladami antropogenicznymi oraz pobra-
nie próbek węgli drzewnych do przeprowadzenia datowań 

bezwzględnych (Twardy, Forysiak 2017c; Twardy et al. 
2018). Uziarnienie pobranych próbek zbadano za pomocą 
zestawu sit firmy Fritsch oraz z  wykorzystaniem analizy 
areometrycznej metodą Bauyoucose w  modyfikacji Cassa-
grande’a i  Prószyńskiego (Turski 1986). Za pomocą pro-
gramu „Gradistat” przeprowadzono obliczenia statystycz-
nych parametrów uziarnienia badanych utworów (Folk, 
Ward 1957). Relacje wybranych parametrów uziarnie-
nia, to znaczy średniej średnicy ziaren (Mz) i  odchylenia 
standardowego (sI), stanowiącego miarę wysortowania 
osadu, zestawiono w  sposób podany przez Mycielską-Do-
wgiałło (1995) oraz Racinowskiego et al. (2001). Anali-
zy uziarnienia przeprowadzono w  laboratorium Instytutu 
Nauk o  Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Zawartość materii organicznej w  wybra-
nych próbkach zbadano metodą strat prażenia w  tempe-
raturze 550ºC (Myślińska 2001). Koncentrację węglanu 
wapnia ustalono metodą objętościową przy pomocy apa-
ratu Scheiblera (Turski 1986; Twardy et al. 2018, 97).

Na ich podstawie zestawiono dwa przekroje geo-
logiczne grodziska, jeden na osi wschód-zachód, wy-
korzystując wiercenia nr: 23, 5, 1, 2, 3, 16, 20, 9 i  21 
(ryc.  106), drugi przekrój na osi północ-południe prze-
cinał wał grodziska i  jego wnętrze (wiercenia nr: 31, 30, 
18, 13, 14, 2, 6 i  24; ryc.  107). Linia pierwszego prze-
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4. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan. 1

Ryc. 101. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan. 1. Rzut poziomy wykopu nr  I z 1926 roku; oprac. 
K.  Chrzan za Kieseler 2012, Abb. 8

Fig. 101. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Plan of trench No. I from 1926; edited by 
K. Chrzan after Kieseler 2012, Abb. 8

Ryc. 102. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan. 1. Rzut poziomy wy-
kopu nr  II z  1926 roku; oprac. K.  Chrzan za Kieseler 2012, 
Abb. 9

Fig. 102. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Plan of 
trench No. II from 1926; edited by K. Chrzan after Kieseler 
2012, Abb. 9
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Ryc. 103. Popęszyce, gm. Nowe 
Miasteczko, stan.  1. Kar-
ta stanowiska z  kartoteki 
grodzisk śląskich Maxa 
Hellmicha (archiwum 
Muzeum Archeologicz-
nego, Oddziału Muzeum 
Miejskiego Wrocławia)

Ryc. 104. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Odwierty geologiczne na stanowisku; fot.  S.  Rodak

Fig. 104. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Geological drilling on the site; photo by S. Rodak

Fig. 103. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. The site card from Max Hellmich’s Silesian strongholds register (archives of the Museum 
of Archaeology, the Depatment of the City Museum of Wrocław)

WGwP - tom 6 - Powiat nowosolski - blok książki - dp - 2020-03-05.indd   110 05.03.2020   08:32:58



111

4. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan. 1

Ryc. 105. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Mapa topograficzna stanowiska z  lokalizacją wierceń; oprac. A.  Łuczak

Fig. 105. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Topographic map of the site with drilling location; edited by A. Łuczak

Ryc. 106. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Przekroje geologiczne przez grodzisko w  kierunku wschód-zachód: 1 – pia-
sek ze żwirem, wodnolodowcowy; 2 – piasek z  mułkiem, stokowy; 3 – piasek ze żwirem z  udziałem humusu (war-
stwa antropogeniczna); 4 – piasek ze żwirem z  udziałem węgli drzewnych i  humusu; 5 – żwir z  piaskiem, rezydualny; 
6 – poziom akumulacyjny gleby; za Twardy et al. 2018, rys.  15:A

Fig. 106. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Geological cross-sections through a stronghold in the east-west 
direction: 1 – fluvioglacial sand with gravel; 2 – slope sand with silt; 3 – sand with gravel and humus (anthropogenic 
layer); 4 – sand with gravel, with charcoal and humus; 5 – residual gravel with sand; 6 – soil accumulation level; after 
Twardy et al. 2018, Fig. 15:A
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kroju przecinała wał grodziska prostopadle, natomiast 
w  przypadku drugiego przekroju przebiegała skośnie do 
wałów, dlatego na drugim przekroju wały są pozornie 
szersze. W wierceniach stwierdzono niemal wyłącznie 
materiał piaszczysty i  żwirowy, natomiast brak utworów 
zwięzłych, gliniastych. Powoduje to bardzo dobrą prze-
puszczalność i  silne przesuszanie materiału, co w  su-
chej porze roku utrudniało wiercenia, ponieważ luźny 
materiał wysypuje się z  szapy świdra (Twardy, Forysiak 
2017c; Twardy et al. 2018, 110–111).

Pagórek grodziska zbudowany został z  piasków 
z  różnym udziałem żwiru i  piaszczystych żwirów. Utwo-
ry te nawiercone zostały w  niemal wszystkich profilach. 
W wierceniach poza wałami grodziska natomiast zalega 
bezpośrednio pod cienką warstwą humusową współ-
czesnej gleby lub nawet bezpośrednio na powierzchni 
(wiercenia nr  21, 23, 30, 31). Analiza granulometrycz-
na pobranych próbek wskazuje, że jest to gruboziarnisty 
piasek z  kilkunastoprocentowym udziałem frakcji żwiro-
wych. Średnia średnica ziaren zawiera się w  przedziale 
1,12–0,36 phi, a  opisywany utwór jest umiarkowanie 
lub słabo wysortowany (0,95–1,33). Badany materiał 
jest pozbawiony domieszek biogenicznych, poza drob-
nymi korzonkami współczesnych roślin (dających wago-
wy udział około 0,1%) i  zawiera węglan wapnia w  ilo-
ści od 0,51% (w warstwach przypowierzchniowych) do 
2,70% (wiercenie nr  23, próbka z  głębokości 180  cm). 
To świadczy o  odpowierzchniowym odwapnieniu osadu, 
przy czym jego duża przepuszczalność utrudnia powsta-
nie wyraźnej strefy wytrącania węglanów, tak jak ma to 
miejsce w  przypadku gruntów spoistych (Twardy, Fory-
siak 2017c; Twardy et al. 2018, 110–111).

Bezpośrednio pod grodziskiem opisana seria odnoto-
wana została na różnej głębokości, od 100  cm w  wier-
ceniu nr  14 czy 125  cm w  wierceniu nr  1, do 200  cm 
w  wierceniu nr  16. W obrębie wałów podłoże piaszczy-
sto-żwirowe zarejestrowano na głębokości od 130  cm 
w  wierceniu nr  20 do 220  cm w  otworze nr  8. Takie 
różnice w  położeniu stropu warstwy, którą można uznać 
za calec, wynikają z  pierwotnej konfiguracji wierzchowi-
ny pagórka. Budowniczy zapewne wkomponowali część 
najwyżej wyniesionego szczytu w  konstrukcję wału, jak 
w  wierceniu nr  20 gdzie powierzchnia ta leży najwyżej 
(rzędna zbliżona do 150  m n.p.m.). Pod względem gra-
nulometrycznym seria w  podłożu grodziska nie różni 
się od utworów stwierdzonych poza grodziskiem. Udział 
węglanu wapnia jest zbliżony. W wierceniu nr  5 na głę-
bokości 215–220  cm wynosi  2,95%, czy 1,34% w  otwo-
rze nr  2. Inna jest jednak zawartość domieszek humu-
sowych. Stwierdzono ich brak lub udział na poziomie 
0,84% (wiercenie nr  7) czy 0,92% (wiercenie nr  5), co 
może być skutkiem przemieszczania drobin wraz infiltru-
jącymi wodami (Twardy, Forysiak 2017c; Twardy et al. 
2018, 110–111).

Analiza granulometryczna wskazuje, że materiał 
zaobserwowany w  wałach grodziska jest podobny do 
utworów podłoża. Zakres średniej średnicy ziaren jest 
nieco inny, w  wierceniach nr  6 i  7 wynosi odpowied-
nio 0,67 i  0,62 phi zaś w  wierceniu nr  19-1,01 phi, ale 
wskaźnik wysortowania jest gorszy, waha się od 1,05 do 
1,44. Można to interpretować jako pewną homogeniza-
cję osadu źródłowego, którym z pewnością był naturalny 
materiał piaszczysto-żwirowy budujący pagórek. Udział 
węglanu wapnia w  opisywanym utworze jest zróżni-

Ryc. 107. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Przekroje geologiczne przez grodzisko w  kierunku północ-południe: 1 – piasek ze 
żwirem, wodnolodowcowy; 2 – piasek z  mułkiem, stokowy; 3 – piasek ze żwirem z  udziałem humusu (warstwa antropogenicz-
na); 4 – piasek ze żwirem z  udziałem węgli drzewnych i  humusu; 5 – żwir z  piaskiem, rezydualny; 6 – poziom akumulacyjny 
gleby; za Twardy et al. 2018, rys.  15:B

Fig. 107. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Geological cross-sections through a stronghold in the north-south direction: 
1 – fluvioglacial sand with gravel; 2 – slope sand with silt; 3 – sand with gravel and humus (anthropogenic layer); 4 – sand with 
gravel, with charcoal and humus; 5 – residual gravel with sand; 6 – soil accumulation level; after Twardy et al. 2018, Fig. 15:B

WGwP - tom 6 - Powiat nowosolski - blok książki - dp - 2020-03-05.indd   112 05.03.2020   08:33:00



113

4. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan. 1

cowana i  mieści się w  przedziale od 0,19% do 3,43%. 
Ta najwyższa wartość została stwierdzona w  wierceniu 
nr  5 wykonanym na wale grodziska z  głębokości 115–
–120  cm. Świadczyć to może o  jego pobraniu podczas 
budowy wału z  głębokości poniżej poziomu naturalnego 
odwapnienia, czyli co najmniej 120  cm. Z kolei zawar-
tość materiału organicznego w  nawarstwieniach wału 
wynosi od 0,86% do 2,82%, na co wpływ ma zarówno 
rozproszona substancja humusowa, jak i  nawiercone 
w  wale fragmenty przepalonego drewna. Analogiczny 
materiał udokumentowano również w  jego wnętrzu. Wa-
gowo dominuje w  nim piasek ze żwirem, o  słabym wy-
sortowaniu. W zbadanych próbkach zawartość węglanu 
wapnia jest nieznaczna, poniżej 0,81%, co wskazuje na 
silniejsze odwapnienie utworu, zarówno w  stosunku do 
utworów podłoża, jak i  z wału. Udział substancji orga-
nicznej w  opisywanym materiale jest zróżnicowany, od 
1,23% do 2,36% (Twardy, Forysiak 2017c; Twardy et al. 
2018, 110–111).

Powierzchniowa budowa geologiczna poza obsza-
rem grodziska jest stosunkowo jednorodna. W wierceniu 
nr  9, wykonanym w  obniżeniu bezpośrednio pod wałem 
grodziska od strony północno-wschodniej, do głębokości 
90 cm stwierdzono piaski brązowe i  jasnobrązowe, z nie-
znacznym udziałem materiału organicznego. Natomiast 
na głębokości około 40  cm warstwę wzbogaconą w  ka-
mienie. Można tę serię uznać za antropogeniczną i  taką 
też genezę przypisać obniżeniu. Poniżej tego utworu, 
do głębokości 220  cm występuje piasek drobnoziarnisty 
(z głębokości 100–105 cm), który jest umiarkowanie wy-
sortowany, zawiera niewielki udział węglanów wapnia 
i  śladową zawartość humusu. Jest to jedyne stwierdzo-
ne wierceniami miejsce, gdzie występuje drobnoziarnisty 
piasek, a widoczne do dziś obniżenie może być związane 
z  pobieraniem takiego materiału do budowy umocnień. 
Z kolei w  stoku pagórka, opadającego do doliny pobocz-
nej, przebiegającej na południe od grodziska, w  wierce-
niu nr  24 stwierdzono od powierzchni beżowożółty pia-
sek ze żwirem. Jest on słabo wysortowany i  całkowicie 
odwapniony. Pod nim zalegał słabo wysortowany piasek 
z  mułkiem, również bez udziału węglanu wapnia. War-
stwy te mają charakter deluwiów, pochodzących z  de-
nudacji odlesionego zapewne szczytu pagórka (Twardy, 
Forysiak 2017c; Twardy et al. 2018, 110–111).

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano tak-
że analizy przestrzenne GIS, w  których jednym z  celów 
była analiza terytorium eksploatowanego wokół danego 
grodziska przez jego potencjalnych użytkowników oraz 
analiza widoczności. Przy wykorzystaniu metod modelo-
wania komputerowego wyznaczono hipotetyczny obszar 
kontrolowany wzrokowo z danego grodu (w promieniu 10 
km2), zakładając, że wysokość obserwatora (poziom oczu) 
wynosi około 1,5  m (biorąc pod uwagę średni wzrost 
człowieka równy 1,65  m) oraz wykorzystując współczyn-
nik krzywizny ziemi i  refrakcji (wartość 0,13). Wydzielo-

no także obszar eksplorowany w  zasięgu 1 godziny pie-
szej wędrówki (w km²; Łuczak 2016, 29–45, ryc.  29–30, 
35, 42; Łuczak, Rodak 2019 – tam dalsza literatura)2.

Dla grodziska w  Popęszycach zasięg widoczności 
jest stosunkowo niewielki i  ogranicza się do powierzchni 
48,42 km2 (ryc.  108). Obszar dostępny w  zasięgu 1 go-
dziny marszu dla mieszkańców analizowanego założe-
nia obronnego wynosi  79,74 km2. Jest to głównie skut-
kiem znacznego pofałdowania terenu w  rejonie Wzgórz 
Dalkowskich (Łuczak 2016, 29–45, ryc.  29–30, 35, 42; 
Łuczak, Rodak 2019, 181–184, ryc.  14–15, 22). Można 
z  tego wnioskować, że funkcja komunikacyjna grodu 
przeważała nad jego przeznaczeniem obronnym. Stąd 
także krótkie okresy funkcjonowania grodu i brak śladów 
długotrwałego zasiedlenia wnętrza.

Stratygrafia kulturowa

Podczas pierwszych prac archeologicznych przeprowadzo-
nych na grodzisku w  1875 roku odkryto zbiornik na zbo-
że, w  którym zalegało 270 litrów spalonego żyta, psze-
nicy i  owsa (Hilczerówna, Urbańska-Łosińska 1970, 80; 
Jahn 1937, 94 i  nn.; Kieseler 2012, 230–231). W  trakcie 
kolejnych badań, które miały miejsce w  1926 roku roz-
poznano przede wszystkim konstrukcje umocnień. Zda-
niem prowadzącego wówczas wykopaliska Martina Ja-
hna pierwsza faza osadnictwa w  tym miejscu przybrała 
postać osady otwartej. Odpowiadała jej cienka warstwa 
szaroczarnego piasku, niekiedy trudna do odróżnienia 
od humusu pierwotnego. Po stosunkowo krótkim czasie 
funkcjonowania osada została zniszczona przez pożar.

Po uporządkowaniu terenu na nasypie o  miąższości 
około 1,5  m posadowiono wał drewniano-ziemny, sze-
roki na 3  m (ryc.  101, 102, 109). Odwierty geologicz-
ne wykonane na wałach grodziska potwierdzają, że do 
ich budowy wykorzystano materiał zalegający obok. Od 
strony zewnętrznej i  wewnętrznej wału odsłonięto frag-
menty przepalonych belek, które układały się prostopa-
dle i  równolegle do kierunku umocnień (ryc.  110). Brak 
śladów drewna w  środku konstrukcji badacz tłumaczył 
ich całkowitym rozkładem. Od strony zewnętrznej wał 
wzmocniony został dodatkowym piaszczystym nasypem 
i  kamieniami oraz dookolną fosą. Natomiast od strony 
wewnętrznej do wału przylegał drewniany pomost o sze-
rokości około 3  m. Podczas badań na majdanie, który 
miał wymiary około 20 na 30 m odkryto bruk kamienny, 
bramę oraz wjazd do grodu.

Wyniki prac wykopaliskowych prowadzonych 
w  1926 roku zostały niedawno opracowane i  opubliko-

 2 Szczegółowe metody i  wyniki analiz przestrzennych GIS wykona-
nych w  ramach realizacji projektu NPRH pt.  Atlas grodzisk wczesnośre-
dniowiecznych z  obszaru Polski dla grodów zlokalizowanych na Wzgó-
rzach Dalkowskich i  Pradolinie Głogowskiej zostały zaprezentowane 
w  osobnym artykule (Łuczak, Rodak 2019).
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Ryc. 108. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Zasięg obszaru widoczności (w promieniu 10 km) w  stosun-
ku do zasięgu obszaru eksploatowanego (w odległości 1 godziny drogi pieszej); oprac. A.  Łuczak

Fig. 108. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. The range of the visibility area (within a 10 km radius) 
in relation to the range of the exploited area (within 1 hour walking distance); edited by A. Łuczak

Ryc. 109. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Przekrój przez wał w  wykopie nr  I; oprac. K.  Chrzan za Kieseler 2012, Abb. 10

Fig. 109. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Section through the rampart in trench No. I; edited by K. Chrzan after Kieseler 2012, 
Abb. 10

wane przez Andreasa Kieselera (2012). Jego zdaniem, 
także w  fazie wcześniejszej osada mogła być otoczona 
wałem, który wraz z  siedmiometrową bermą i  fosą sze-
roką na 4  m tworzył konstrukcję obronną o  szerokości 
około 14  m i  wysokości od 3 do 4  m (Kieseler 2012, 
241). Wnętrze grodu pozostawało niezasiedlone. Jedynie 

przy wale, od strony wewnętrznej, miałby znajdować się 
wąski pas zabudowy, którego pozostałością była 70  cm 
warstwa kulturowa. Sam Autor tej nowej rekonstrukcji 
stwierdza jednak, że znaleziska są niejednoznaczne (Kie-
seler 2012, 245). Gród został prawdopodobnie znisz-
czony przez pożar (APW WSPŚ, sygn.  682, s.  575–654; 
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MA O.  MMW: sygn.  MA/A/111, s.  37; sygn.  MA/A/278; 
sygn.  MA/A/293; sygn.  MA/A/370; sygn.  MA/A/394c; 
sygn.  MA/A/465, p. 80; Jahn 1928, 1937; Hensel 1948, 
182–185; Hilczerówna 1970, 227–228; Hilczerówna, 
Urbańska-Łosińska 1970, 80; Kieseler 2012).

Co interesujące, mimo wykonania w  1926 roku 
dwóch wykopów o  znacznej powierzchni liczba znale-
zionych fragmentów ceramiki była stosunkowo niewielka 
(97 fragm.).

Zaplecze osadnicze

W bezpośrednim sąsiedztwie grodziska nie stwierdzono 
śladów osad otwartych, które mogłyby stanowić jego za-
plecze osadnicze.

Chronologia

Na podstawie tylko przedwojennych odkryć grodzisko 
w  starszej literaturze datowano dość szeroko na okres 
od VII do IX wieku (Hilczerówna 1970, 227–228; Hil-
czerówna, Urbańska-Łosińska 1970, 80; Lodowski 1980, 
99, 247; Lewczuk 1993, 478; Moździoch 1998, 287). 
Analiza stratygrafii pionowej i  poziomej oraz zabytki 
pozwalały wydzielić dwie fazy użytkowania stanowiska: 
osadę otwartą i  gród wczesnośredniowieczny (zob. wy-

żej). Czas budowy i  funkcjonowania założenia obron-
nego określono przede wszystkim na podstawie analizy 
fragmentów naczyń ceramicznych oraz dwóch toporów 
(ryc.  111–114), wyeksplorowanych w  wykopie II z  1926 
roku z warstwy kulturowej na osadzie otwartej (Altschle-
sien 1930, 102; Jahn 1937, 109–111; Hilczerówna 1970, 
227–228). Wśród garnków dominują formy lepione ręcz-
nie, a  następnie obtaczane w  górnej części brzuśca na 
kole garncarskim, osadzone na płaskim dnie z  zacho-
waną osią koła garncarskiego, zdobione grzebykowymi 
pasmami linii falistej lub rzędami nakłuć, niekiedy w  po-
łączeniu z  pasmami dookolnych żłobków poziomych. 
Wśród nich można wyróżnić formy nawiązujące swoją 
stylistyką do naczyń typu tornowsko-klenickiego, charak-
teryzujących się ostrym załomem oraz listwami plastycz-
nymi umieszczonymi nad załomem oraz inne egzempla-
rze ornamentowane w  górnej partii brzuśca krótkimi, 
ukośnymi lub pionowymi żłobkami, zamkniętymi niekie-
dy pomiędzy rytymi żłobkami poziomymi (typ Menken-
dorf; Jahn 1937, tab. 13–14).

Gród w  Popęszycach swoją formą ściśle nawiązuje 
do założeń obronnych typu Tornow-Klenica, zlokalizowa-
nych na pograniczu Śląska, Wielkopolski i  Łużyc. Są  to 
obiekty nizinne, założone na planie owalu o  średnicy nie 
przekraczającej kilkudziesięciu metrów, które wyróżniały 
się niewielką powierzchnią majdanu w stosunku do wiel-

Ryc. 110. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Relikty konstrukcji drewnia-
nej odkrytej w  wykopie nr  II: R – Mauer (mur); St – Stein (kamień); 
za Jahn 1937, Abb. 4

Fig. 110. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Relics of a wooden 
structure discovered in trench II: R – Mauer (wall); St – Stein (stone); 
after Jahn 1937, Abb. 4
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kości fortyfikacji (Herrmann 1966; Hilczerówna 1967; 
Lodowski 1980, 108; Dulinicz 1994, 32). Cechą charak-
terystyczną tych stanowisk jest również obecność w  ze-
społach naczyń wykonanych na kole, dwustożkowatych, 
zdobionych regularnymi listwami plastycznymi tuż nad 
załomem brzuśca (Hermann 1966, 117). Dawniej eponi-
miczne stanowiska w  Tornow i  Vorberg oraz w  Wielko-
polsce i  w północno-zachodniej części Śląska datowano 
na VI–VII wiek. Obecnie uważa się, że grody te powstały 
w  IX–X wieku (Dulinicz 1994 – tam starsza literatura). 
Analiza pozyskanych w  okresie międzywojennym frag-
mentów ceramiki pozwoliła A.  Kieselerowi określić chro-
nologię stanowiska na drugą połowę IX wieku (Kieseler 
2012, 250). Takie datowanie zdają się potwierdzać rów-
nież zabytki metalowe,

Topór typu Popęszyce (ryc.  114:b) spotykany jest 
na całym obszarze kultury zachodniosłowiańskiej i  dato-

wany jest na okres od końca VIII do początku XI wieku 
(Kieseler 2012, 250).

Drugi egzemplarz topora odkrytego w  grodzie, tzw. 
bradatica (ryc.  114:a), stanowi formą bardziej regional-
ną, znajdowany jest bowiem głównie na obszarze Moraw 
i  Słowacji w  okresie przed końcem X wieku, szczególnie 
w  grobach. W pojedynczych egzemplarzach spotykany 
jest jednak na całym obszarze Słowiańszczyzny zachod-
niej i  datowany głównie na IX i  X wiek. Zdaniem An-
dreasa Kieselera znalezisko to może uściślać datowanie 
grodziska w  Popęszycach na drugą połowę IX wieku 
(Kieseler 2012, 251).

Topory z  tzw. brodą znajdują swoje liczne analogie 
w  południowym, morawskim kręgu kulturowym (Koto-
wicz 2014, 103–104; Lisowska 2017 – tam starsza lite-
ratura). Prezentowany zabytek z  Popęszyc (ryc.  114:a) 
można określic jako typ IA według klasyfikacji B.  Dostála 

Ryc. 111. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Wybrane fragmenty oraz naczynia odkryte 
na grodzisku w  1926 roku; za Jahn 1937, Tafel 13

Fig. 111. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Selected fragments and vessels 
discovered on the stronghold in 1926; after Jahn 1937, Tafel 13
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(1966, ryc.  15). Na ziemiach polskich militaria te odkry-
wane są ostatnio przede wszystkim na obszarze Sudetów 
i Przedgórza Sudeckiego, ale pojedyncze egzemplarze zna-
ne są także z  północnych terenów Dolnego Śląska. Ostat-
nio bradaticę odkryto podczas badań założenia obronne-
go w  Chobieni (Wachowski 1997, 49, ryc.  28; Jaworski 
2005; 2014; Biermann et al. 2011, 117; Lisowska 2017).

Gród w  Popęszycach jest datowany w  literaturze 
na koniec IX wieku i  początek X wieku (Dulinicz 1994, 
40; Czapla 2014, 237; Kotowicz 2014, 103–104). Z wa-
łu grodziska z  próbek węgli drzewnych pobranych pod-
czas odwiertów geologicznych uzyskano daty 14C, które 
potwierdzają budowę grodu w  X wieku: 1050±80 lat 
BP (MKL-3611; 1 s cal: 887–1146 AD); 780±90 lat BP 

(MKL-3612; 1s cal: 1155–1297 AD), 830±60 lat BP 
(MKL-3613; 1 s cal: 1159–1265 AD); 905±60 lat BP 
(MKL-3614; 1 s cal: 1041–1186 AD; Twardy et al. 2018, 
112; ryc.  115). Analizy radiowęglowe 14C wykonano 
w Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Cianowicach 
pod kierunkiem prof. dr. hab. M.  Krąpca. Nie jest zatem 
wykluczone funkcjonowanie grodu popęszyckiego jeszcze 
w  drugiej połowie X wieku.

Archiwum

 n APW WSPŚ: Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 
Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej, WSPŚ, sy-
gn.  682 (Kr. Freystadt-Poppschütz), s.  575–654

Ryc. 112. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Wybrane fragmenty naczyń ceramicznych 
odkrytych na grodzisku w  1926 roku; za Jahn 1937, Tafel 14

Fig. 112. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Selected fragments of pottery vessels 
discovered on the stronghold in 1926; after Jahn 1937, Tafel 14
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Ryc. 113. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Wybrane fragmenty naczyń ceramicznych odkrytych na grodzisku w  1926 
roku; za Kieseler 2012, Abb. 25

Fig. 113. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Selected fragments of pottery vessels discovered on the stronghold in 
1926; after Kieseler 2012, Abb. 25
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Ryc. 114. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Topory wczesnośrednio-
wieczne odkryte na grodzisku w  1926 roku; za Kotowicz 2014, Tabl. 
LXIV/3, LXV/1

Fig. 114. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1. Early medieval axes 
discovered on the stronghold in 1926; after Kotowicz 2014, Plates 
LXIV/3, LXV/1

Ryc. 115. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, stan.  1. Wyniki analiz radiowęglowych pozyskanych próbek; oprac. M.  Krąpiec

Fig. 115. Popęszyce, Nowe Miasteczko commune, site. 1.Results of radiocarbon analyses of obtained samples; edited by M. Krąpiec
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 n Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miej-
skiego we Wrocławiu: MA O.MMW: DzDN-AN, 
sygn.  MA/A/111, s.  37; sygn.  MA/A/278; sy-
gn. MA/A/293; sygn. MA/A/370; sygn. MA/A/394c; 
sygn.  MA/A/465, p. 8.

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbesitz, 
Kartenabteilung, sygn.  N 15060: Christian Friedrich 
von Wrede, Krieges-Carte von Schlesien, 1747–1753, 
Bl. 21

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbe-
sitz, Kartenabteilung, sygn.  N 15140: Ludwig Wil-
helm von Regler, Schlesien links der Oder ohne die 
Grafschaft Glatz, 1764–1770, Bl. 19.

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbesitz, 
Kartenabteilung, N 729: Urmesstischblätter: sy-
gn.  2482 von 1824.

Zbiory

 n Przed 1945 rokiem
 n 1875 rok – fragmenty naczyń glinianych, węgle 

drzewne:
 n Inv.-Nr.: 7081, Inv.-Nr.: 7:95 (Museum Schle-

sischer Alterthümer (Vorgeschichtliche Ab-
teilung) – Breslau (w latach 1875–1899); 
Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und 
Altertümer (Urgeschichtliche Abteilung) – 
Breslau (w latach 1899–1945)

 n brak nr. inw. (zbiory prywatne Juliusa Zim-
mermanna – Striegau (w latach1875–1895)

 n 1927 rok – fragmenty naczyń glinianych, 4 na-
czynia gliniane, fragmenty szkieletu ludzkiego, 
kości zwierzęce, węgle drzewne:

 n Inv.-Nr.: 1517-1539:27, 1542-1556:27 (Schle-
sisches Museum für Kunstgewerbe und Alter-

tümer (Urgeschichtliche Abteilung) – Breslau 
(w latach 1927–1945)

 n 1927 rok – 2 topory żelazne
 n brak nr  inw. (Heimatmuseum – Neusalz, Kr. 

Freystadt: oryginały
 n Inv.-Nr.: 1540-1541:27 (Schlesisches Museum 

für Kunstgewerbe und Altertümer (Urgeschi-
chtliche Abteilung) – Breslau (żeliwne kopie)

 n Po 1945 roku
Według dwóch (Nr 1/IV i  Nr 2/IV) Ksiąg Inwenta-

rzowych Muzealiów Archeologicznych Działu Wczesne-
go Średniowiecza (Dz. IV) Muzeum Archeologicznego, 
Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia (KL.A, Nr inw. 
464, MA-BN-41) zachowały się następujące zabytki: 
fragmenty naczyń glinianych, przepalone proso, nasio-
na (MMW/A/IV1461-1462) odkryte w  1875 roku (daw. 
nr  inw. 7081); fragmenty naczyń glinianych, żelazny to-
pór (żeliwna kopia), żelazny topór (żeliwna kopia), kości 
zwierzęce, przepalone zboże (MMW/A/IV/1422–1455) 
odkryte w  1927 roku (daw. Inv.-Nr. 1517–1541:27, 
1543–1548, 1551–1556:27). Brakuje: Inv.-Nr. 1542:27, 
1549–1550:27, naczynie gliniane (MMW/A/IV/1465) 
odkryte w  1941 roku (daw. nr. ewid. Z.V. 1941:221, 
E.  221:41; Demidziuk 2019).

Wpisane do księgi inwentarzowej (Nr 1/IV) za-
bytki: fragment naczynia glinianego, kości zwierzęce 
i  węgle drzewne (MMW/A/IV/1459–1460) nie po-
chodzą z  Popęszyc (daw. Inv.-Nr. 54:04 i  478:12), ale 
z  innych miejscowości; 4 fragmenty naczyń glinianych 
(MMW/A/IV/1421) nie pochodzą z  Popęszyc (daw. 
Inv.-Nr. 1101:27), ale z  innej miejscowości; kości (MM-
W/A/IV/1426) nie pochodzą z  Popęszyc (daw. Inv.-
-Nr.  2721:28), ale z  innej miejscowości (Demidziuk 
2019).
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 Numer stanowiska w  miejscowości: 1
 Numer obszaru AZP: 67-15
 Numer stanowiska w  obrębie arkusza AZP: 1
 Nazwa dawna miejscowości: Poppschütz, Landkr. Freystadt, Reg.Bez. Liegnitz 

(Niederschlesien), Prov. Niederschlesien 
(w latach 1815–1919 Prov. Schlesien, 
w  latach 1919–1938 Prov. Niederschlesien, 
w  latach 1938–1940 Prov. Schlesien, 
w  latach 1941–1945 Prov. Niederschlesien)

 Nazwa lokalna: Burgberg
 Położenie: N 51˚42’41.86” E 15˚37’49.5”
  Grodzisko zlokalizowane około 2 km na południowy 

zachód od wsi Solniki (ryc.  116, 117)

5SOLNIKI, gm. Kożuchów

Środowisko fizycznogeograficzne

Grodzisko w  Solnikach położone jest w  mezoregionie fi-
zycznogeograficznym Wzgórza Dalkowskie wyróżnionym 
przez J.  Kondrackiego (1994; ryc.  118). Mezoregion ten 
jest częścią makroregionu Wał Trzebnicki, zbudowane-
go z  pięciu łańcuchów wzgórz i  wzniesień morenowych 
(Wzniesienia Żarskie na zachodzie, następnie Wzgórza: 
Dalkowskie, Trzebnickie, Twardogórskie i  Ostrzeszow-
skie na wschodzie), zachowujących ogólną orientację 
zbliżoną do równoleżnikowej. Wzgórza Dalkowskie dzie-
lą się na następujące mikroregiony: od zachodu Rów-
nina Brzeźnicy, Wzgórza Kożuchowskie i  Dalkowskie 
oraz Wzgórza Polkowickie. Grodzisko w  Solnikach jest 
płożone w  centralnej części Wzgórz Kożuchowskich. 
Na południe od grodziska znajdują się lokalne kulmi-
nacje Wzgórz osiągające wysokość 196,8  m n.p.m. Wał 
morenowy Wzgórz Dalkowskich, w  tym Wzgórza Kożu-
chowskie cechuje swojego rodzaju asymetria. Większe 
wysokości i  nachylenia stoków oraz ślady działania in-
tensywnych procesów erozyjnych i  denudacyjnych wy-
stępują na ich północnych zboczach, od strony Pradoliny 
Głogowskiej. Natomiast stoki skierowane na południe od 
strony mezoregionu Nizina Śląsko-Łużycka są znacznie 
łagodniejsze i  niższe. Sam obiekt został ulokowany na 
wąskiej ostrodze denudacyjnej o  południkowej orienta-

cji, przyjmującej tu postać grzbietu o  stromych stokach. 
Rozdziela ona dwie równoległe do siebie doliny denuda-
cyjne, które cechują się charakterystycznymi nieckowaty-
mi profilami poprzecznymi, stosunkowo wąskimi dnami 
i  dość stromymi stokami (ryc.  119).

Północne stoki Wzgórz Kożuchowskich okryte są 
warstwą (płaszczem) utworów pseudolessowych/lessopo-
chodnych i obejmują stoki, grzbiety (w tym wąskie ostrogi 
denudacyjne), a także wyścielają dna dolin denudacyjnych 
i  dolin rzecznych. Ich miąższość osiąga 2  m. Są to serie 
eolicznej genezy, powstałe podczas ostatniego zlodowace-
nia (zlodowacenia wisły) wskutek akumulacji pyłów prze-
noszonych przez silne wiatry północne, wiejące od cza-
szy wycofującego się lądolodu (Twardy, Forysiak 2017d; 
Twardy et al. 2018, 106–110 – tam dalsza literatura).

Podłoże geologiczne pagórka, na którym zlokali-
zowane jest grodzisko stanowi pokład gliny zwałowej. 
Na  jej polodowcowe pochodzenie wskazuje obecność 
otoczaków. Na takim podłożu zalegał mułek ilasty z  do-
mieszką pojedynczych ziaren żwiru lub mułek plastycz-
ny, ciemnobeżowy, z  jasnymi przewarstwieniami oraz 
piasek gliniasty lub pylasty. Utwory mułkowe są pyłem 
lessowym, o pochodzeniu eolicznym i odpowiadają utwo-
rom lessopodobnym/lessopochodnym (Twardy, Forysiak 
2017d; Twardy et al. 2018, 106–110).

Od północy grodzisko sąsiaduje ze źródłowym od-
cinkiem doliny rzecznej, której dnem przepływa bezi-
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Ryc. 116. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Lokalizacja grodziska na współczesnej mapie topogra-
ficznej; oprac. K.  Chrzan

Fig. 116. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Location of the stronghold on the contemporary 
topographic map; edited by K. Chrzan

Ryc. 117. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Zdjęcie lotnicze grodziska i  jego okolicy; u  góry widoczna wieś Solniki. Widok 
od zachodu; foto. P.  Wroniecki

Fig. 117. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Aerial photo of the strongholds and its surroundings; in upper part visible 
the village of Solniki. View from the west; photo by P. Wroniecki

mienny ciek. Przepływa on przez wsie Solniki i  Lasocin, 
a  poniżej nich wpada do małej rzeki Solanki – lewo-
brzeżnego dopływu Odry. Dno dolinne w  okolicy grodzi-

ska jest wąskie, urozmaicone złożonymi na nim stożkami 
akumulacyjnymi dolin denudacyjnych. Urozmaicenie dna 
doliny rzecznej razem z  jego niewielkim nachyleniem 
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5. Solniki, gm. Kożuchów, stan. 1

Ryc. 118. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Lokalizacja grodziska na mapie mezoregionów Polski 
według J.  Kondrackiego (1994); oprac. K.  Chrzan

Fig. 118. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Location of the stronghold on the map of Polish 
mesoregions after J. Kondracki (1994); edited by K. Chrzan

Ryc. 119. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Wizualizacja numerycznego modelu terenu grodziska i  jego okolicy; oprac. A.  Kubicka

Fig. 119. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Visualization of the Digital Terrain Model of the stronghold’s area and its surroundings; edited by A. Kubicka
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powoduje powstawanie na nim lokalnych podmokłości. 
Mały, bezimienny ciek musiał stanowić bazę wodną dla 
mieszkańców grodu, albowiem nigdzie w  pobliżu nie ma 
innych możliwości zaopatrzenia się w wodę (Twardy, Fo-
rysiak 2017d; Twardy et al. 2018, 106–110).

W otoczeniu grodziska dominują gleby płowe wy-
kształcone z  glin zwałowych (Twardy, Forysiak 2017d; 
Twardy et al. 2018).

Opis stanowiska

Pierwotnie obiekt został założony na planie owalu o  wy-
miarach 63  67  m, określanego przez badaczy niemiec-

kich jako Ringwall, co potwierdzają przedwojenne plany 
grodziska oraz dokumentacja archiwalna. Teren grodzi-
ska nie był porośnięty lasem, a  umocnienia były dosko-
nale widoczne w  terenie (Demidziuk 2019; ryc.  120 por. 
z  ryc.  121). Obecnie jego forma zbliżona jest do trójkąta 
z  zaokrąglonymi narożnikami, bez zachowanych śladów 
umocnień (ryc.  122–125). Powierzchnia całkowita gro-
dziska wynosi około 0,90  ha.

Na dawnych mapach z  atlasu Krieges-Carte von 
Schlesien Christiana Friedericha von Wrede z  lat 1747–
1753 oraz Urmesstischblätter von Preußen z  1824 roku 
grodzisko nie zostało oznaczone. Założenie obronne 
o  własnej formie terenowej widoczne jest za to na ma-

Ryc. 120. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Zdjęcie grodziska z  czasów sprzed II wojny światowej; Archiwum Państwowe 
we Wrocławiu, Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej sygn.  683, strona 402

Fig. 120. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Photo of the stronghold from the times before World War II (The State 
Archives in Wrocław, Local Government Department of the Silesian Province signature 683, page 402)

Ryc. 121. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Widok na grodzisko od strony północnej; fot.  S.  Rodak

Fig. 121. Solniki, Kożuchów commune, site 1. View of the stronghold from the north; photo by S. Rodak
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5. Solniki, gm. Kożuchów, stan. 1

Ryc. 122. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Wizualizacja numerycznego modelu terenu grodziska; oprac. A.  Kubicka

Fig. 122. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Visualization of the Digital Terrain Model of the stronghold’s area and its 
surroundings; edited by A. Kubicka

Ryc. 123. Solniki, gm. Kożuchów, stan. 1. Wizualizacja numerycznego modelu terenu grodziska wraz 
z  przekrojami; oprac. A.  Kubicka

Fig. 123. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Visualization of the Digital Terrain Model of the 
stronghold’s area and its surroundings with sections; edited by A. Kubicka

WGwP - tom 6 - Powiat nowosolski - blok książki - dp - 2020-03-05.indd   125 05.03.2020   08:33:06



Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Powiat nowosolski

126

Ryc. 124. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Widok na północny fragment wału grodziska; fot.  S.  Rodak

Fig. 124. Solniki, Kożuchów commune, site 1. View of the northern fragment of the stronghold’s rampart; photo by S. Rodak

Ryc. 125. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Widok od południa na fragment majdanu; fot.  S.  Rodak

Fig. 125. Solniki, Kożuchów commune, site 1. View from the south of the fragment of the square; photo by S. Rodak

pie Śląska Ludwika Wilhelma Reglera z  lat 1764–1770 
(ryc.  126) oraz XX-wiecznych mapach Messtischblätter 
Freystadt Nr 4259/2408 (ryc.  127) i  posiada swoją wła-
sną nazwę Burgberg i  Rundwall.

Historia badań i opracowań

Nazwa Solniki (niem. Zölling) pochodzi od ludności 
służebnej zajmującej się warzeniem i  przewozem soli 
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5. Solniki, gm. Kożuchów, stan. 1

Ryc. 126. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Fragment mapy L.  W. Reglera (1764–1770) z  zazna-
czonym grodziskiem (Staatsbibliothek Berlin, Preußicher Kulturbesitz, Kartenabteilung, 
sygn. N 15140: Ludwig Wilhelm von Regler, Schlesien links der Oder ohne die Grafschaft 
Glatz, 1764–1770, Bl. 13); oprac. K.  Chrzan

Fig. 126. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Fragment of map by L. W. Regler (1764– 
–1770) with marked stronghold (Staatsbibliothek Berlin, Preußicher Kulturbesitz, 
Kartenabteilung, signature N 15140: Ludwig Wilhelm von Regler, Schlesien links der 
Oder ohne die Grafschaft Glatz, 1764-1770, Bl. 13); edited by K. Chrzan

Ryc. 127. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Fragment mapy Messtischblätter Freystadt Nr 4259/2408 z  1933 roku (http://
igrek.amzp.pl) z  zaznaczonym grodziskiem; oprac. K.  Chrzan

Fig. 127. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Fragment of map Messtischblätter Freystadt No. 4259/2408 from 1933 
(http://igrek.amzp.pl) with marked stronghold; edited by K. Chrzan
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(Słownik XII, 146–147). Pierwsze wzmianki w  źródłach 
historycznych o  wsi pojawiają się już w  pierwszej poło-
wie XIII wieku. W latach 1220–1233 biskup Wawrzyniec 
miał zatwierdzić fundację kościoła w  Solnikach – Czol-
nik (Minsberg I, 99; RS, nr  219). W 1295 roku Hen-
ryk  III Głogowczyk uposażył kolegiatę w  Głogowie m.in. 
z  czynszów we wsi Czolnik. We wsi była karczma (przy-
drożna), allodium, winnica Jeszko de Stenburn oraz ko-
ściół pw. św. Marcina (SUb VI, nr  196, 202). Od 1440 
roku we wsi siedzi rodzina Kottwitz (Inv. Gr., 74). Nato-
miast w  1503 roku w  źródłach pisanych pojawia się na-
zwa wsi Czolnig (Inv. Gr., 54; Adamska 2015).

Wzmianki o  grodzisku w  Solnikach pojawiają się 
już w  drugiej połowie XIX wieku. Archiwalne infor-
macje o  grodzie kolistym z  wałem ziemnym pochodzą 
z  1865 roku, 1870 roku, 1875 roku oraz 1890 roku 
Według archiwaliów w  1865 roku na stanowisku zo-
stały przeprowadzone amatorskie badania wykopali-
skowe. W latach 1915–1939 na grodzisku przypad-
kowo natrafiono na fragmenty naczyń ceramicznych 
(1915 rok, 1916 rok, 1925 rok, 1930 rok, 1932 rok, 
1939 rok), kości zwierzęce oraz gwóźdź żelazny i  dwa 
nieokreślone przedmioty metalowe (1939 rok; MA 
O.MMW: sygn.  MA/A/111, s.  24; sygn.  MA/A/278; sy-
gn.  MA/A/293; sygn.  MA/A/296; sygn.  MA/A/298; sy-
gn.  MA/A/370; sygn.  MA/A/394d; sygn.  MA/A/465b, 
p. 80; Demidziuk 2019). Krótkie informacje o  założeniu 
obronnym w  Solnikach i  dokonanych na nim odkryciach 

najczęściej umieszczano w  formie krótkich komunikatów 
w  niemieckich czasopismach archeologicznych lub więk-
szych pracach syntetycznych (Schuster 1869, 99; Behla 
1888, 168; Hellmich 1929; Altschlesien 1934, z. 4, 318; 
Altschlesien 1938, z. 2, 282; Altschlesische Blätter 1930, 
Nr 1, 10; Altschlesische Blätter 1932, Nr 4, 63; Altschle-
sische Blätter 1938, Nr 1, 30; Kurtz 1936, 51). Stanowi-
sko znalazło się również w  kartotece grodzisk śląskich 
Maxa Hellmicha, jako obiekt datowany na okres pradzie-
jowy i  wczesnohistoryczny (Hellmich 1930, 43, poz. 19; 
ryc.  128).

Pierwsze powojenne prace archeologiczne na gro-
dzisku w  Solnikach przeprowadzono w  1965 roku pod 
kierunkiem Mieczysława Kaczkowskiego z  ramienia Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych 
w  Zielonej Górze. Założono wówczas dwa wykopy – je-
den na wale w  południowej partii stanowiska, drugi – 
rów sondażowy przecinający obiekt pod dłuższej osi pół-
noc-południe (ryc. 129). Wykopy te nie zostały zasypane 
i  do dziś są bardzo dobrze widoczne w  terenie oraz na 
mapach numerycznych stanowiska (ryc.  122, 130). Wy-
niki badań zostały opublikowane w  niewielkim zakresie 
(Kołodziejski 1969, 184–185, 189; 1969a, 301, 304; 
Kaczkowski 1971, 13, 31, ryc. 13:15, 34–36, ryc. 16:5–7, 
9, ryc.  17:9–17, ryc.  18:1–2; 1972, 466, tab. XIII).

Kolejne badania wykopaliskowe na stanowisku prze-
prowadzono w  1972 roku pod kierunkiem Adama Koło-
dziejskiego z Działu Archeologicznego przy Muzeum Zie-

Ryc. 128. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Karta stanowiska z  kartoteki grodzisk śląskich Maxa Hellmicha (archiwum Muzeum Archeologicznego, 
Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia)

Fig. 128. Solniki, Kożuchów commune, site 1. The site card from Max Hellmich’s Silesian strongholds register (archives of the Museum of 
Archaeology, the Depatment of the City Museum of Wrocław)
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5. Solniki, gm. Kożuchów, stan. 1

Ryc. 129. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Roz-
mieszczenie wykopów z  1965 i  1972 
roku (archiwum Muzeum Archeolo-
gicznego Środkowego Nadodrza w  Zie-
lonej Góry z  siedzibą w  Świdnicy)

Fig. 129. Solniki, Kożuchów commune, site 1. 
Arrangement of trenches from 1965 
and 1972 (archives of the the 
Archaeological Museum of the Central 
Odra River Region in Zielona Góra 
based in Świdnica)

Ryc. 130. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Widok na wnętrze grodziska. Widoczne częściowo zasypane rowy sondażowe 
z  1965 roku; fot.  S.  Rodak

Fig. 130. Solniki, Kożuchów commune, site 1. View on the inside of the stronghold. Visible partially backfilled test 
trenches from 1965; photo by S. Rodak
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mi Lubuskiej w  Zielonej Górze. Wykonano wówczas dwa 
niewielkie wykopy badawcze w  obrębie starego rowu 
sondażowego z  1965 roku Jeden sondaż został założony 
w  centralnej części majdanu (sondaż nr  2 o  wymiarach 
2,70  1,70  m), drugi na wale w  północnej partii stano-
wiska – sondaż nr  1 (ryc.  129). Na podstawie fragmen-
tarycznie zachowanej dokumentacji z  badań wiemy, że 
w  sondażu nr  2 na majdanie odsłonięto 3 jamy, z  kolei 
w  sondażu nr  1 odkryto umocnienia o  czym świadczy 
fakt, że wykonano dokumentację profilu wału (brak jed-
nak opisu stratygrafii nawarstwień kulturowych; archi-
wum Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza 
w  Zielonej Górze z  siedzibą w  Świdnicy).

Materiały z  opisywanych wyżej prac terenowych są 
rozproszone: dokumentacja z  badań (szczególnie pla-
ny i  rysunki) oraz zabytki masowe (ceramika) znajdują 
się w  Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w  Zielonej Góry z  siedzibą w  Świdnicy, z  kolei zabytki 
wydzielone oraz część fragmentów naczyń ceramicznych 
w  Muzeum Archeologiczno-Historycznym w  Głogowie.

Zakres prac badawczych

W ramach realizacji projektu badawczego Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki pt.  Atlas grodzisk wcze-

snośredniowiecznych z  obszaru Polski w  2017 roku na 
grodzisku w  Solnikach i  w jego najbliższym sąsiedztwie 
ze względu na znaczne zalesienie stanowiska wykonano 
serię wierceń ręcznych pod kierunkiem dr. hab. Jacka 
Forysiaka, prof. nadzw. UŁ oraz dr. hab. Juliusza Twar-
dego, prof. nadzw. UŁ z  Katedry Geomorfologii i  Pale-
ogeografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu 
Łódzkiego (Twardy, Forysiak 2017d; Twardy et al. 2018; 
ryc.  131, 132). Uziarnienie pobranych próbek zbadano 
za pomocą zestawu sit firmy Fritsch oraz z  wykorzysta-
niem analizy areometrycznej metodą Bauyoucose w  mo-
dyfikacji Cassagrande’a i  Prószyńskiego (Turski 1986). 
Za pomocą programu „Gradistat” przeprowadzono obli-
czenia statystycznych parametrów uziarnienia badanych 
utworów (Folk, Ward 1957). Relacje wybranych parame-
trów uziarnienia, to znaczy średniej średnicy ziaren (Mz) 
i  odchylenia standardowego (sI), stanowiącego miarę 
wysortowania osadu, zestawiono w  sposób podany przez 
Mycielską-Dowgiałło (1995) oraz Racinowskiego et al. 
(2001). Analizy uziarnienia przeprowadzono w  labora-
torium Instytutu Nauk o  Ziemi Wydziału Nauk Geogra-
ficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zawartość materii or-
ganicznej w  wybranych próbkach zbadano metodą strat 
prażenia w  temperaturze 550ºC (Myślińska 2001). Kon-
centrację węglanu wapnia ustalono metodą objętościową 

Ryc. 131. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Odwierty geologiczne na 
stanowisku; fot.  S.  Rodak

Fig. 131. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Geological drilling on 
the site; photo by S. Rodak
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Ryc. 132. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Mapa topograficzna stanowiska z  lokalizacją wierceń; oprac. A.  Łuczak

Fig. 132. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Topographic map of the site with drilling location; edited by A. Łuczak
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przy pomocy aparatu Scheiblera (Turski 1986; Twardy 
et  al. 2018, 97).

Na ich podstawie utworzono dwa przekroje geolo-
giczne grodziska: jeden na osi północ-południe, przebie-
gający przez wschodnią część grodziska, poczynając od 
wiercenia nr  6, usytuowanego na przełęczy w  ostrodze 
denudacyjnej, do wiercenia nr  20, położonego na dnie 
doliny rzecznej (ryc. 133). Drugi przekrój na osi wschód-

-zachód, biegnący przez środkową część stanowiska, od 
wiercenia nr  8, wykonanego na stoku doliny denuda-
cyjnej położonej na zachód od grodziska, do wiercenia 
nr  19 w  dolinie denudacyjnej wyodrębniającej grodzisko 
od wschodu (ryc.  134; Twardy, Forysiak 2017d).

Podłoże geologiczne pagórka stanowi pokład gliny 
zwałowej zaobserwowany w  profilach kilku sondowań. 
Bardzo ważne dla jego identyfikacji jest wiercenie nr  6, 

Ryc. 133. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Przekroje geologiczne przez grodzisko w  Solnikach w  kierunku równo-
leżnikowym: 1 – glina zwałowa; 2 – piasek ze żwirem, wodnolodowcowy; 3 – mułek lessopochodny; 
4 – mułki stokowe, deluwialne; 5 – piasek różnoziarnisty, deluwialny; 6 – seria mułkowa z  humusem 
i  wkładkami węgli drzewnych (warstwa antropogeniczna); 7 – poziom akumulacyjny gleby; za Twardy 
et al. 2018, rys.  13:A

Fig. 133. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Geological cross-sections through a stronghold at Solniki, 
latitudinal cross-section: 1 – glacial till; 2 – fluvioglacial sand with gravel; 3 – loess-derived silt; 
4 – deluvial silt; 5 – deluvial vari-grained sand; 6 – silt series with humus and charcoal (anthropogenic 
layer); 7 – soil accumulation level; after Twardy et al. 2018, Fig. 13: A

Ryc. 134. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Przekroje geologiczne przez grodzisko w  Solnikach w  kierunku południkowym: 
1 – glina zwałowa; 2 – piasek ze żwirem, wodnolodowcowy; 3 – mułek lessopochodny; 4 – mułki stokowe, deluwialne; 
5 – piasek różnoziarnisty, deluwialny; 6 – seria mułkowa z  humusem i  wkładkami węgli drzewnych (warstwa antropo-
geniczna); 7 – poziom akumulacyjny gleby; za Twardy et al. 2018, rys.  13:B

Fig. 134. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Geological cross-sections through a stronghold at Solniki, meridional cross-section: 
1 – glacial till; 2 – fluvioglacial sand with gravel; 3 – loess-derived silt; 4 – deluvial silt; 5 – deluvial vari-grained sand; 
6 – silt series with humus and charcoal (anthropogenic layer); 7 – soil accumulation level; after Twardy et al. 2018, Fig. 13: B
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w  którym glinę nawiercono bezpośrednio pod cienkim, 
piętnastocentymetrowym poziomem akumulacyjnym 
gleby współczesnej, penetrując świdrem do głębokości 
220  cm. Obserwowana glina jest utworem bezstruktural-
nym, do 140 cm ma barwę brązową, jest zwięzła, wilgot-
na, poniżej jest bardziej sucha i pojawiają się w  jej masie 
węglanowe wytrącenia. W próbce z  głębokości 100  cm 
dzięki oznaczeniu uziarnienia ustalono, że średnia śred-
nica ziaren wynosi  5,22 phi (mieści się we frakcji grubo-
ziarnistego mułku). Materiał jest skrajnie słabo wysorto-
wany (odchylenie standardowe wynosi  4,94). W próbce 
tej utwór zawiera 6,15% węglanu wapnia i  brak w  nim 
szczątków organicznych. Opisane parametry są typowe 
dla glin zwałowych. Zwraca uwagę, znaczna zawartość 
węglanu wapnia w  próbce z  tak niewielkiej głębokości. 
Wskazuje to, że utwór ten nie został jeszcze odwapniony. 
Może to sugerować, że obecna powierzchnia nie jest po-
wierzchnią pierwotną, ale usunięta została tutaj trudna 
do określenia warstwa materiału, już wcześniej poddana 
procesom wietrzeniowym i  glebowym. Analogiczne para-
metry granulometryczne ma również glina nawiercona 
na terenie grodziska – w  wierceniu nr  11 od głębokości 
130  cm. W próbce z  głębokości 185  cm średniej śred-
nica ziaren wynosi  4,89 phi, a  odchylenie standardowe 
3,64, co oznacza utwór bardzo słabo wysortowany. Za-
wartość węglanu wapnia wynosi  1,93%, co wskazuje 
na częściowe odwapnienie materiału. Biorąc pod uwagę 
głębokość z  jakiej pochodzi dana próbka, można przyjąć, 
że pierwotna powierzchnia terenu znajdowała się niżej 
i  została nadbudowana. W obrębie opisywanej wyżej gli-
ny natrafiono na otoczaki, co przy wspomnianych wyżej 
parametrach, wskazuje na jej polodowcowe pochodzenie. 
Obserwacje te potwierdza wiercenie nr  14, wykonane 
w  północno-wschodnim partii grodziska. Tutaj na głębo-
kości 180  cm także nawiercono utwór o  zbliżonych ce-
chach granulometrycznych (średnia średnica ziaren 4,50 
phi i  skrajnie słabe wysortowanie – 4,81) i  zawartości 
węglanu wapnia 2,54%. Pozwala to również określić ten 
materiał jako glinę zwałową. Taki sam utwór stwierdzono 
również w wierceniu nr 20, pod serią piaszczystych muł-
ków (Twardy, Forysiak 2017d; Twardy et al. 2018,  108).

Na terenie grodziska na opisanych wyżej pokładach 
gliny udokumentowano utwór o  barwie jasnobrązowej 
lub brązowej, o  plastyczności i  zwięzłości równie wyso-
kiej jak w  glinach zwałowych, ale o  nieco innych niektó-
rych właściwościach fizycznych. W wierceniu nr  16 na 
głębokości 170–220  cm stwierdzono mułek ilasty z  do-
mieszką pojedynczych ziaren żwiru, o  znacznej zawar-
tości węglanu wapnia – 8,11%. W wierceniu nr  3 nato-
miast, w środkowej części grodziska, od głębokości około 
90  cm do 225  cm występuje plastyczny materiał opisany 
jako piasek gliniasty lub pylasty. Analiza granulometrycz-
na próbki z  głębokości 115  cm wskazuje, że utwór ten 
ma średnią średnicę ziaren 4,45 phi (frakcja gruboziar-
nistego mułku), a  więc podobnie jak glina zwałowa, ale 

wskaźnik wysortowania jest tutaj inny – 2,02. Ten mate-
riał jest jednak prawie bezwęglanowy (0,11%), ale bio-
rąc pod uwagę głębokość próbki i  położenie bezpośred-
nio poniżej warstw kulturowych, jego odwapnienie jest 
zrozumiałe. W wierceniu nr  12 pod warstwą zawierają-
cą materiał humusowy, znajduje się mułek plastyczny, 
ciemnobeżowy, z  jasnymi przewarstwieniami. Jego ana-
liza granulometryczna wskazuje, że średnia średnica zia-
ren pobrana z  głębokości 110  cm i  180  cm wynosi  4,27 
i  4,14 phi, a  wartość odchylenia standardowego 2,91 
i  2,51. Zawartość węglanu wapnia jest podobna – od-
powiednio 0,79 i  1,17%. Co najważniejsze, materiał ten 
zawiera substancję organiczną w  ilości 1,61% i  1,25%. 
Wyklucza to wiązanie jego pochodzenia z  procesami gla-
cjalnymi i  genezą lodowcową. W sąsiednim wierceniu 
(nr 13), w próbce z głębokości 210 cm, uzyskano bardzo 
podobne wskaźniki granulometryczne – równie niewiel-
ki odsetek węglanu wapnia – 0,24%, ale wyższy udział 
substancji organicznej – 2,25%. Opisane cechy granu-
lometryczne i  podstawowe parametry fizykochemiczne 
pozwalają przyjąć, że materiał ten jest pyłem lessowym, 
o  pochodzeniu eolicznym i  odpowiada wcześniej wspo-
mnianym utworom lessopodobnym/lessopochodnym 
(Twardy, Forysiak 2017d; Twardy et al. 2018, 108).

W obrębie grodziska na opisanych wyżej utworach – 
glinie zwałowej lub mułkach lessowych zalegają warstwy 
kulturowe, o  zróżnicowanej barwie, od ciemnobrązowej 
do czarnej oraz zmiennym udziale szczątków roślinnych 
i  spalonego drewna. Różne jest także ich uziarnienie 
oraz miąższość. W południowej części grodziska, na-
warstwienia sięgają od 40 do 120  cm, ale w  części środ-
kowej i  północnej mają nawet 270  cm, jak na przykład 
w  wierceniu nr  17. Pod względem uziarnienia odbiega-
ją nieco od mineralnego materiału źródłowego. Osiąga-
ją na ogół większą wartość średniej średnicy ziaren, co 
w  praktyce oznacza większy udział materiału drobnego, 
jeszcze słabsze wysortowanie i  często polimodalny roz-
kład frakcji materiału, co może świadczyć o  wielokrot-
nym „przerabianiu” utworu. Zawartość węglanu wapnia 
w  tych utworach antropogenicznych jest bardzo różna, 
od około 0,5% do nawet 5,56% w  wierceniu nr  5, co 
uzależnione jest zapewne od pochodzenia użytego ma-
teriału mineralnego, jak i  możliwości jego odwapnienia 
już po fazie osadniczej. W tej warstwie udział materii or-
ganicznej waha się od np. 2,72% w  wierceniu nr  11 do 
7,87% w wierceniu nr 16, co w kategoriach geotechnicz-
nych jest już gruntem silnie humusowym (Twardy, Fory-
siak 2017d; Twardy et al. 2018, 108–109).

Poza obszarem grodziska na przekroju wschód-za-
chód ukazane zostały utwory zalegające w  dolinach 
denudacyjnych położonych po obu stronach ostrogi de-
nudacyjnej. W dolince po zachodniej stronie wykona-
no wiercenia nr  7 i  8. W pierwszym z  nich natrafiono 
prawdopodobnie na obiekt archeologiczny i  do głęboko-
ści 225  cm nie stwierdzono calca, za to zaobserwowano 
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liczne węgle drzewne czy przepalone kamienie. W pobra-
nej próbce z  głębokości 115–120  cm znajdował się bar-
dzo słabo wysortowany drobnoziarnisty piasek, z  3,81% 
udziałem materii organicznej. Granulometrycznie jest 
on bardziej zbliżony do utworu z  wiercenia nr  8, niż 
z  nawarstwień zaobserwowanych na grodzisku, które są 
znacznie bardziej mułkowe. W widocznym na przekro-
ju wierceniu nr  8, do głębokości 140  cm zalegają piaski 
drobnoziarniste, bardzo słabo wysortowane, a  zawartość 
materii organicznej w  próbce z  głębokości 125  cm wy-
nosi  1,03%. Utwór ten może mieć charakter deluwiów 
i powstał dzięki procesom denudacji mechanicznej (głów-
nie spłukiwaniu), zachodzącym w  dolinie denudacyjnej. 
Stwierdzone na głębokości 140  cm kamienie mogą sta-
nowić bruk erozyjny, zalegający w  stropie gliny zwało-
wej i  być świadectwem rozmywania gliny przez spłuki-
wanie. W dolinie denudacyjnej położonej po wschodniej 
stronie grodziska natomiast wykonano dwa wiercenia. 
W  wierceniu nr  18 poziom akumulacyjny gleby stwier-
dzono do głębokości 30  cm, zaś w  wierceniu nr  19 jest 
on rozbudowany do 70  cm i  zawiera węgielki drzewne 
oraz szczątki roślin, co może wskazywać na obecność 

obiektu archeologicznego. Poniżej w obu wierceniach wy-
stępują mułki piaszczyste. Ich wskaźniki granulometrycz-
ne są bardzo podobne (średnia średnica 3,23 i  3,00 phi, 
zaś wysortowanie 2,37 i  2,47), co przy sporej zawartości 
materii organicznej (1,78% i  1,88%) może wskazywać 
na ich deluwialny charakter. W obrębie, jak i  prawdo-
podobnie w  podłożu serii deluwialnej znajdują się war-
stwy kamieniste. Podłoże tych warstw stanowi piasek ze 
żwirem, wyżej jest lekko gliniasty i  zawiera 1,91% wę-
glanu wapnia, niżej jest już umiarkowanie wysortowany, 
nie zawiera natomiast domieszek węgla organicznego. 
Jego genezę można wiązać z  procesami wodnolodowco-
wymi (Twardy, Forysiak 2017d; Twardy et al. 2018, 109).

Profil doliny rzecznej przebiegającej na północ od 
grodziska ukazano na południkowym przekroju geologicz-
nym. W wierceniu nr  20 nawiercono piaszczysty mułek 
(od 80 cm do 140 cm) zalegający pod silnie organicznym, 
miąższym poziomem akumulacyjnym gleby (do 80  cm). 
Jego parametry są bardzo podobne do utworu mułkowe-
go (lessowego), zdeponowanego na obszarze grodziska. 
Utwór ten jest niemal bezwęglanowy, ale zawiera 1,52% 
materii organicznej, może być efektem spłukiwania mate-

Ryc. 135. Solniki, gm. Kożuchów, stan. 1. Zasięg obszaru widoczności (w promieniu 10 km) w stosunku do zasię-
gu obszaru eksploatowanego (w odległości 1 godziny drogi pieszej); oprac. A.  Łuczak

Fig. 135. Solniki, Kożuchów commune, site 1. he range of the visibility area (within a 10 km radius) in relation 
to the range of the exploited area (within 1 hour walking distance); edited by A. Łuczak
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riału z  powierzchni grodziska, które zachodziło zapewne 
w warunkach braku pokrywy roślinnej na jego powierzch-
ni (Twardy, Forysiak 2017d; Twardy et al. 2018, 109).

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano 
wstępne analizy przestrzenne GIS, w których jednym z ce-
lów była analiza terytorium eksploatowanego wokół dane-
go grodziska przez jego potencjalnych użytkowników oraz 
analiza widoczności (ryc.  135). Przy wykorzystaniu metod 
modelowania komputerowego wyznaczono hipotetyczny 
obszar kontrolowany wzrokowo z  danego grodu (w pro-
mieniu 10 km2), zakładając, że wysokość obserwatora (po-
ziom oczu) wynosi około 1,5  m (biorąc pod uwagę śred-
ni wzrost człowieka równy 1,65  m) oraz wykorzystując 
współczynnik krzywizny ziemi i  refrakcji (wartość 0,13). 
Wydzielono także obszar eksplorowany w zasięgu 1 godzi-
ny pieszej wędrówki (w km²; Łuczak 2016, 29–45, ryc. 29–
–31, 39; Łuczak, Rodak 2019 – tam dalsza literatura)3.

Zasięg widoczności dla grodzisko w  Solnikach, jest 
porównywalny do zasięgu widoczności dla grodziska 
w  Popęszycach i  wynosi  41,15 km2. Natomiast obszar 
dostępny w  zasięgu 1 godziny marszu dla mieszkań-
ców analizowanego założenia obronnego wynosi jedynie 
12,17 km2. Stosunkowo mały zasięg obszaru kontrolowa-
nego wokół stanowiska jest przede wszystkim wynikiem 
geomorfologii terenu (Łuczak, Rodak 2019, 181–184, 
ryc.  14–15, 29–31, 21). Proporcja pomiędzy widoczno-
ścią, a  dostępnością wskazuje, że w  przypadku grodu 
w  Solnikach szczególnie istotna była obronność stano-
wiska, a  rola komunikacyjna miała mniejsze znaczenie. 
W  efekcie mamy do czynienia z  długotrwałym i  inten-
sywnym zasiedleniem grodu.

Stratygrafia kulturowa

Szczątkowo zachowana dokumentacja rysunkowa z  ba-
dań w  1965 roku i  1972 roku wskazuje, że osadnictwo 
na terenie grodziska we wczesnym średniowieczu było 
bardzo intensywne. Na podstawie rycin oraz wykona-
nych odwiertów geologicznych na majdanie zaobser-
wowano warstwy antropogeniczne, zalegającą tuż pod 
warstwą orną, sięgające nawet w  niektórych miejscach 
do głębokości około 270 cm. Analiza rysunku profilu wy-
kopu z 1965 roku (założonego w południowej partii gro-
dziska?) pozwala przypuszczać, że został on wyeksploro-
wany do głębokości około 2,5 m, w niektórych miejscach 
nawet do 3  m. Calec, który stanowiła glina osiągnięto 
na głębokości około 3  m. Na majdanie odsłonięto je-
den obiekt mieszkalny z  jamą zasobową i  palenisko 
(ryc.  136, 137). Na całej powierzchni wykopu przecina-

 3 Szczegółowe metody i  wyniki analiz przestrzennych GIS wykona-
nych w  ramach realizacji projektu NPRH pt.  Atlas grodzisk wczesnośre-
dniowiecznych z  obszaru Polski dla grodów zlokalizowanych na Wzgó-
rzach Dalkowskich i  Pradolinie Głogowskiej zostały zaprezentowane 
w  osobnym artykule (Łuczak, Rodak 2019). R
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jącego obiekt po osi północ-południe w  nawarstwieniach 
kulturowych, określanych w dokumentacji jako humus ze 
spalenizną, odkryto liczne zabytki, które zostały zazna-
czone na rzutach poziomych zachowanej dokumentacji 
(ryc.  138). Brak niestety jednak jakichkolwiek niwela-
cji (archiwum Muzeum Archeologicznego Środkowego 
Nadodrza w  Zielonej Górze z  siedzibą w  Świdnicy).

Analogiczne wnioski można wysunąć po analizie za-
chowanej dokumentacji z  badań w  1972 roku Wynika 
z  niej, że w  sondażu nr  II w  centralnej partii majdanu 
na podłożu calcowym na głębokości około 70  cm odsło-
nięto 3 obiekty, niewielkich rozmiarów (jamy?; ryc.  139, 
140). Przypuszcza się, że są to spągowe partie obiektów, 
niewyeksplorowane kilkanaście lat wcześniej (archiwum 
Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zie-
lonej Górze z  siedzibą w  Świdnicy).

Brak dokumentacji opisowej z  grodziska uniemoż-
liwia odtworzenie konstrukcji umocnień. Jak wynika ze 
zdjęć archiwalnych obiekt jeszcze przed wojną był oto-
czony widocznymi w  terenie wałami (ryc.  120). Można 
przypuszczać, że pierwotnie był to wał drewniano-ziem-
ny (archiwum Muzeum Aarcheologicznego Śrdkowego 
Nadodrza w  Zielonej Górze z  siedzibą w  Świdnicy).

Zaplecze osadnicze

W ramach badań powierzchniowych wykonywanych pod-
czas Archeologicznego Zdjęcia Polski wokół grodziska 
rozpoznano liczne stanowiska osadnicze. W latach 90. XX 
wieku w  odkryto kilka osad wielokulturowych, na któ-
rych rozpoznano ślady osadnictwa z  okresu wczesnego 
średniowiecza (stan. 2, 2/67-15, stan. 3, 3/67-15, stan. 4, 
5/67-15, stan.  32, 11/67-15). Kumulują się one przede 
wszystkim na wschód od wzniesień Wzgórz Dalkowskich. 
W najbliższym sąsiedztwie stanowiska, na południowy 
wschód zlokalizowana jest osada, datowana na fazę B-C 
okresu wczesnego średniowiecza, którą niewątpliwie moż-
na łączyć z  funkcjonowaniem grodu (stan. 38, 17/67-15).

Chronologia

Max Hellmich w  swoim zestawieniu grodzisk śląskich 
chronologię założenia obronnego w  Solnikach określił 
na pradzieje oraz okres wczesnohistoryczny (Hellmich 
1930, 43, poz. 19). Wyniki badań na stanowisku w 1965 
roku pozwoliły datować obiekt na Halsztat C oraz VII–

Ryc. 137. Solniki, gm. Kożuchów, stan. 1. Rzut poziomy jamy zasobowej odkrytej w 1965 roku na majdanie grodziska (archiwum Muzeum Arche-
ologicznego Środkowego Nadodrza w  Zielonej Góry z  siedzibą w  Świdnicy)

Fig. 137. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Plan of a storage pit discovered in 1965 on the stronghold’s square (archives of the the 
Archaeological Museum of the Central Odra River Region in Zielona Góra based in Świdnica)
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Ryc. 138. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Przykład dokumentacji terenowej z  badań przeprowadzonych w  1965 roku (archiwum 
Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w  Zielonej Góry z  siedzibą w  Świdnicy)

Fig. 138. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Example of field documentation from research conducted in 1965 (archives of the 
the Archaeological Museum of the Central Odra River Region in Zielona Góra based in Świdnica)
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Ryc. 139. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Rzut poziomy jam odkrytych w  trakcie badań w  1972 roku (archiwum Muzeum 
Archeologicznego Środkowego Nadodrza w  Zielonej Góry z  siedzibą w  Świdnicy)

Fig. 139. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Plan of pits discovered during research in 1972 (archives of the the 
Archaeological Museum of the Central Odra River Region in Zielona Góra based in Świdnica)

Ryc. 140. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Przekrój dwóch jam odkrytych w  trakcie badań w  1972 roku (archiwum Mu-
zeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w  Zielonej Góry z  siedzibą w  Świdnicy)

Fig. 140. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Section of two pits discovered during research in 1972 (archives of the the 
Archaeological Museum of the Central Odra River Region in Zielona Góra based in Świdnica)
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XIII wiek (Kołodziejski 1969, 184) lub VIII/IX–XII wiek 
(Hilczerówna, Urbańska-Łosińska 1970, 86, przypis 126). 
W młodszej literaturze przedmiotu nadal powielano ta-
ką chronologię grodziska: VII–XIII wiek (Lewczuk 1993, 
478), VII/VIII–IX, X–XIII wiek (Lodowski 1980, 248), 
X–XIII wiek (Moździoch 1990, 199), VII–IX, X–XIII wiek 
(Moździoch 1998, 289).

Obecnie chronologię grodziska w  Solnikach można 
określić na podstawie analizy makroskopowej liczne-
go zbioru naczyń ceramicznych (brak danych dotyczą-
cych ilości) oraz wyników analiz 14C pobranych podczas 
sondowań geologicznych. Wśród naczyń pochodzących 
z  odkryć i  badań przed- i  powojennych dominują formy 
lepione ręcznie za pomocą techniki ugniatania i  obta-

Ryc. 141. Solniki, gm. Kożuchów, stan. 1. Wybór ceramiki naczyniowej odkrytej w trakcie badań wykopaliskowych w 1965 i 1972 roku; fot. S. Ro-
dak, oprac. K.  Chrzan

Fig. 141. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Selection of pottery discovered during excavations in 1965 and 1972; photo by S. Rodak, edited by 
K. Chrzan
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czane przy użyciu koła garncarskiego (ryc.  141). Zasięg 
obtaczania obejmował najczęściej przykrawędną część 
naczynia lub sięgał do załomu brzuśca. Do ich produk-
cji wykorzystywano przede wszystkim masę garncarską 
zawierającą głównie domieszkę piasku i  tłucznia różnej 
granulacji. Dominują formy esowate lub ze słabo wyod-
rębnionym brzuścem oraz dwustożkowate z  ostrym za-
łomem osadzone na płaskim dnie z  widoczną osią koła 
garncarskiego (ryc.  142). Ornament obejmował najczę-
ściej górną partię barku. Dominuje motyw zwielokrot-
nionej linii falistej, czasami z  dookolnymi żłobkami po-
ziomymi, rzędy pojedynczych nakłuć grzebykowych lub 
podwójnych ułożonych w  jodełkę, niekiedy z dookolnymi 
żłobkami poziomymi oraz pionowe lub ukośne nakłucia 
zamknięte pomiędzy pasmami żłobków poziomych czy 
z  listwą plastyczną na szyjce.

Wstępna analiza technologiczno-stylistyczna frag-
mentów naczyń ceramicznych z  Solnik wskazuje, że 
obiekt funkcjonował w  starszych fazach wczesnego śre-
dniowiecza tj. w IX–X wieku (Rodak 2017, 220). W zbio-
rze tym dość licznie zaobserwowano formy dwustożko-
wate, zdobione listwami plastycznymi umieszczonymi 
nad załomem brzuśca, nawiązujące do naczyń typu Tor-
now-Klenica (Hermann 1966, 117). Sporą grupę sta-
nowią również naczynia z  dwustożkowatym załomem 
zdobione w górnej części brzuśca ukośnymi lub pionowy-

mi krótkimi żłobkami wykonanymi wielozębnym narzę-
dziem, zamkniętymi niekiedy pomiędzy pasmami rytych 
dookolnych żłobków poziomych. Nawiązują one formą do 
naczyń typu Menkendorf/Szczecin i najlepiej rozpoznane 
zostały na terenie Pomorza Zachodniego, głównie w  na-
warstwieniach kulturowych Szczecina, gdzie są datowane 
w zespołach na drugą połowę IX i X wieku (Łosiński, Ro-
gosz  1983, 205–208). Na terenie Wielkopolski naczynia 
zaliczane do tej grupy licznie występują w  fazie C – od 
połowy IX do połowy X wieku (Dulinicz 2001, 53–54).

Osobną dość liczną grupę stanowią naczynia z  listwą 
plastyczną umieszczoną na szyjce, mocno wychylonym 
wylewem i  bogato ornamentowane nakłuciami, ułożo-
nymi w  jodełkę czy w  połączeniu z  pasmami zwielokrot-
nionej linii falistej lub prostej. Reprezentują one lokalny 
nurt garncarski, określany jako dalkowska-obrzańska 
grupa form, rozpoznana na wielu stanowiskach w  pół-
nocno-zachodniej części Dolnego Śląska i  datowana od 
przełomu IX i X wieku do początków XI wieku na innych 
stanowiskach w  rejonie Głogowa (Siemianowska 2010). 
Analogiczne formy, datowane od 3 ćwierci IX wieku do 
połowy X wieku, znane są również w  południowej Wiel-
kopolsce, gdzie określane są mianem typu Bruszczewo 
(Brzostowicz 1998; 2002, 38–41).

Z badań na grodzisku w  Solnikach pochodzą także 
pojedyncze naczynia całkowicie obtaczane na kole garn-

Ryc. 142. Solniki, gm. Kożuchów, stan. 1. Dna naczyń odkryte w  trakcie badań wykopaliskowych 
w  1965 i  1972 roku; fot.  S.  Rodak, oprac. K.  Chrzan

Fig. 142. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Bases of vessels discovered during excavations in 
1965 and 1972; photo by S. Rodak, edited by K. Chrzan
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Ryc. 143. Solniki, gm. Kożuchów, stan. 1. W pełni zachowane formy naczyń typu Solniki-Lipowiec; za Paternoga et al. 2017, ryc. 7

Fig. 143. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Completely preserved forms of vessels of the Solniki-Lipowiec type; after Paternoga 
et al. 2017, Fig. 7

carskim, silnie profilowane, z  mocno wysklepionym bar-
kiem, którego maksymalna wydętość przypada na 2/3 
wysokości naczynia. Cechą charakterystyczną tych na-
czyń jest również obecność profilowanego wylewu z  za-

znaczoną krawędzią dolną oraz motywów zdobniczych 
obejmujących górną część brzuśca w  formie dwóch lub 
trzech układów pasm grzebykowej linii falistej, niekiedy 
rytej dość płytko (ryc.  143). Naczynia te określane w  li-
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teraturze jako typ Solniki-Lipowiec reprezentują lokalny 
nurt naczyń całkowicie obtaczanych, charakterystycznych 
dla terenów Wzgórz Dalkowskich i  Pradoliny Głogow-
skiej, utożsamianych z  historycznym plemieniem Dziado-
szan. Na tym obszarze pojawiają się one już pod koniec 
trzeciej ćwierci X wieku i  występują do końca X wieku 
(Paternoga et al. 2017).

W zbiorze ceramiki z  grodziska można wyróżnić 
także naczynia całkowicie obtaczane zdobione ornamen-
tem fryzowym oraz dookolnymi żłobkami poziomymi, 
które nawiązują już do wczesnopolskiego nurtu garncar-
stwa oraz naczynia o  cechach późnośredniowiecznych 
(ceramika stalowoszara z  charakterystycznym wylewem 
z  okapem). Jednakże kontekst stratygraficzny tych mate-

riałów jest nieznany, stąd też zakres oraz intensywność 
osadnictwa w  późniejszych fazach wczesnego i  późnym 
średniowieczu na stanowisku na obecnym etapie badań 
nie są możliwe do precyzyjnego określenia.

Pozyskane w  trakcie dotychczasowych badań wyko-
paliskowych źródła ceramiczne wskazują zatem na lokal-
ną produkcję garncarską, nawiązującą do garncarstwa 
wczesnośredniowiecznego dość dobrze rozpoznanego na 
północno-zachodnich rubieżach Dolnego Śląska, którą 
można datować ramowo na IX–X wiek oraz na domnie-
maną kontynuację zasiedlenia grodu w  młodszej fazie 
wczesnego średniowiecza.

Z badań powojennych pochodzą również liczne 
zabytki metalowe, których nie można traktować jed-

Ryc. 144. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Przedmioty odkryte w  trakcie badań wykopaliskowych w  1965 i  1972 roku; fot.  S.  Rodak, oprac. 
K.  Chrzan

Fig. 144. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Artefacts discovered during excavations in 1965 and 1972; photo by S. Rodak, edited by K. Chrzan
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nak jako dobrych datowników, nie znając ich kon-
tekstu stratygraficznego (ryc.  144). Są to przeważnie 
przedmioty codziennego użytku np. gwoździe żelazne 
(3  sztuki), skobel, przebijak (2 egzemplarze; ryc.  144:l), 
sierp (3 egzemplarze; ryc.  144:e, f), noże (3 egzempla-
rze; ryc.  144:a, h), fragment klucza (ryc.  144:k) oraz 
18 przedmiotów nieokreślonych. W zbiorach muzeal-
nych natrafiono również na dwa krzesiwa: kabłąkowe 
(ryc.  144:b) i  ogniwkowe (ryc.  144:j; Moszyński 1929, 
240–244). W zbiorze tym warto jednak zwrócić uwagę 
na militaria, takie jak dwa groty strzał z  tulejką, bez za-
dziorów – typ II według Nadolskiego (ryc.  144:g) oraz 
jeden grot bełtu z  tulejką oraz kolcem ukształtowanym 
romboidalnie – typ I według Nadolskiego (ryc.  144:m), 
które posiadają szerokie ramy chronologiczne (Rodak 
2017, 58, ryc.  6:s, t; tab. 5:36–37 – tam dalsza litera-
tura). Do ciekawych znalezisk oporządzenia jeździec-
kiego należy fragment ostrogi z  kółkiem gwiaździstym, 
które uznaje się za ostrogi młodsze, pojawiające się 
w  Polsce po połowie XIII wieku (Kołodziejski 1985). 
W zbiorach muzealnych natrafiono także na niewiel-
ki fragment oprawki rogowej lub okładziny grzebienia 
zdobionej charakterystycznym ornamentem oczkowo-li-
niowym (ryc.  144:n). Ten motyw zdobniczy ma swoją 

genezę w  Wielkopolsce i  na Kujawach. Analogiczne wy-
roby znane są z  wrocławskiego Ostrowa Tumskiego i  da-
towane na pierwszą połowę XI wieku (Jaworski 1993, 
148, ryc.  9; 1998; 2015, 234). Do pozostałych znalezisk 
należą część uprzęży, kościany grocik do strzały łuku 
(podczas wykonywanej kwerendy nie udało się dotrzeć 
do tych zabytków) oraz ceramiczne przęśliki (2 sztuki; 
ryc.  144:c; Kaczkowski 1971, 13, 31, ryc.  13:15, 34–36, 
ryc.  16:5–7, 9, ryc.  17:9–17, ryc.  18:1–2; 1972, 466, 
tab.  XIII)4.

Istotne dla określenia chronologii bezwzględnej gro-
dziska w  Solnikach są pierwsze analizy radiowęglowe 
14C wykonane w  Laboratorium Datowań Bezwzględnych 
w  Cianowicach pod kierunkiem prof. dr. hab. M.  Krąp-
ca. Próbki węgli drzewnych pobrano z  profili odwiertów 
geologicznych ze środkowej partii majdanu z  różnych 
głębokości (1,45 m, 1,65 m, 2,0 m, 2,35 m oraz 2,45 m) 
i uzyskano następujące wyniki (ryc. 145, 146): 1220±60 
lat BP (MKL-3615; 1 s cal: 711-764 AD), 1210±60 lat 
BP (MKL-3616; 1 s cal: 713–765 AD), 1690±50 lat 
BP (MKL-3617; 1 s cal: 259–410 AD), 1770±90 lat BP 

 4 Cześć zabytków została opublikowana na łamach Zielonogórskich 
Zeszytów Muzealnych jednak bez kontekstu stratygraficznego.

Ryc. 145. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Wyniki analiz radiowęglowych pozyskanych próbek; oprac. M.  Krąpiec

Fig. 145. Solniki, Kożuchów commune, site 1.Results of radiocarbon analyses of obtained samples; edited by M. Krąpiec
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(MKL-3618; 1 s cal: 137–376 AD) i  1695±80 lat BP 
(MKL-3619; 1 s cal: 239 AD). Dwie zbliżone daty 14C 
wskazują na budowę/użytkowanie grodu już w  połowie 
VIII wieku: 1220±60 lat BP (MKL-3615; 1 s cal: 711-
764 AD) oraz 1210±60 lat BP (MKL-3616; 1 s cal: 
713–765 AD; Twardy et al. 2018, 109). Datowanie 14C 

Ryc. 147. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Wyniki analiz radiowęglowych pozyskanych próbek; oprac. M.  Krąpiec

Fig. 147. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Results of radiocarbon analyses of obtained samples; edited by M. Krąpiec

Ryc. 146. Solniki, gm. Kożuchów, stan.  1. Wynik analizy radiowęglowej 
pozyskanej próbki; oprac. M.  Krąpiec

Fig. 146. Solniki, Kożuchów commune, site 1. Result of radiocarbon 
analysis of the obtained sample; edited by M. Krąpiec

wykonano również dla kilku próbek węgli drzewnych 
z  badań przeprowadzonych na stanowisku w  1965 roku, 
z  warstw określonych jako III i  IV. Pomimo faktu, że nie 
podano dokładnego kontekstu i  głębokości, z  której zo-
stały one pobrane należy dopuszczać możliwość istnie-
nia XII–XIII-wiecznej fazy użytkowania grodu (ryc.  147): 
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810±35 lat BP (MKL-3233; 1 s cal: 1166–1275 AD); 
790±35 lat BP (MKL-3234; 1 s cal: 1182–1280 AD); 
760±35 lat BP (MKL-3235; 1 s cal: 1213–1290 AD); 
850±35 (MKL-3236; 1 s cal: 1150–1263 AD). Prezento-
wane wyniki wymagają podjęcia w  przyszłości szerszych 
studiów.

Na podstawie dotychczasowych wyników badań ar-
cheologicznych oraz analiz 14C można zakładać, że gród 
w  Solnikach został założony w  okresie Halsztat C, a  na-
stępnie wtórnie wykorzystany we wczesnym średnio-
wieczu, tj. od IX lub nawet drugiej połowy VIII wieku 
poprzez X wiek aż do połowy XIII wieku. W literaturze 
przedmiotu założenie obronne jest utożsamiane z  dzia-
łaniami plemienia Dziadoszan, wzmiankowanego w  śre-
dniowiecznych źródłach pisanych (Hilczerówna, Urbań-
ska-Łosińska 1970, 86, przypis 126; Lodowski 1980, 
118–120). Mimo prac archeologicznych prowadzonych 
w  latach 60. i  70. XX wieku grodzisko nie zaistniało 
szerzej w  literaturze fachowej i  było jedynie odnotowy-
wane w  rejestrach grodzisk wczesnośredniowiecznych 
(Hilczerówna, Urbańska-Łosińska 1970, 86, przypis 126; 
Lodowski 1980, 248; Lewczuk 1993, 478; Moździoch 
1990, 199; 1998, 289).

Archiwum

 n APW WSPŚ: Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 
Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej, WSPŚ, 
WSPŚ, sygn.  683 (Kr. Freystadt-Zölling), s.  400–403

 n Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miej-
skiego we Wrocławiu: MA O.MMW: DzDN-AN, 
sygn.  MA/A/111, s.  24; sygn.  MA/A/278; sy-
gn.  MA/A/293; sygn.  MA/A/296; sygn.  MA/A/298; 
sygn.  MA/A/370; sygn.  MA/A/394d; sygn.  MA/
A/465b, p. 80

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbesitz, 
Kartenabteilung, sygn.  N 15060: Christian Friedrich 
von Wrede, Krieges-Carte von Schlesien, 1747–1753, 
Bl. 12

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbe-
sitz, Kartenabteilung, sygn.  N 15140: Ludwig Wil-
helm von Regler, Schlesien links der Oder ohne die 
Grafschaft Glatz, 1764–1770, Bl. 13.

 n Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbesitz, 
Kartenabteilung, N 729: Urmesstischblätter: sy-
gn.  2408 von 1824.

Zbiory

 n Przed 1945 rokiem
 n 1856 rok – fragmenty naczyń glinianych
 n brak nr  inw.; brak informacji)
 n 1915 rok – fragmenty naczyń glinianych
 n Inv.-Nr.: 1002:15a (Schlesisches Museum 

für Kunstgewerbe und Altertümer (Urgeschi-

chtliche Abteilung) – Breslau (w latach 1915–
1945)

 n 1916 rok – fragmenty naczyń glinianych
 n Inv.-Nr.: 20-23:16a (Schlesisches Museum 

für Kunstgewerbe und Altertümer (Urgeschi-
chtliche Abteilung) – Breslau (w latach 1915–
1945)

 n 1925 rok – fragment naczynia glinianego
 n Inv.-Nr.: 888:25a (Schlesisches Museum für 

Kunstgewerbe und Altertümer (Urgeschi-
chtliche Abteilung) – Breslau (w latach 1925– 
–1945)

 n 1930 rok – duży fragment naczynia glinianego
 n Inv.-Nr.: 2392:30a (Schlesisches Museum 

für Kunstgewerbe und Altertümer (Urgeschi-
chtliche Abteilung) – Breslau (w latach 1930–
1945)

 n 1932 rok – 3 fragmenty naczyń glinianych
 n Inv.-Nr. 1941:32 (Schlesisches Museum für 

Kunstgewerbe und Altertümer (Urgeschi-
chtliche Abteilung) – Breslau (w latach 1932– 
–1945)

 n 1939 rok – 24 fragmenty naczyń glinianych, kości 
zwierzęce, żelazny gwóźdź, nieokreślone przed-
mioty żelazne

 n Z.V. 1939:236, E.  236:39 (numery ewidencyj-
ne nadane przez pierwszy urząd; Landesamt 
für vorgeschichtliche Denkmalpflege – Breslau 
(w latach 1936–1937); Landesamt für Vorge-
schichte – Breslau (w latach 1937–1945)

 n Po 1945 roku
Według dwóch (Nr 1/IV i  Nr 2/IV) Ksiąg Inwenta-

rzowych Muzealiów Archeologicznych Działu Wczesne-
go Średniowiecza (Dz. IV) Muzeum Archeologicznego, 
Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia (KL.A, Nr inw. 
464, MA-BN-41) zachowały się następujące zabytki: 
fragment naczynia glinianego odkrytego w  1915 ro-
ku (daw. Inv.-Nr. 1002:15) – nr  inw. obecny: MMW/A/
IV/1876; 28 fragmentów naczyń glinianych odkrytych 
w  1916 roku (daw. nr  inw. 20-23:16) – nr. inw. obec-
ne – MMW/A/IV/1877-1881; 24 fragmenty naczyń gli-
nianych, kości zwierzęce, żelazny gwóźdź, nieokreślone 
przedmioty z żelaza odkryte w 1939 roku (daw. nr ewid. 
Z.V. 1939:236, E.  236:39) – nr. inw. obecne: MMW/A/
IV/1882-1884. Pozostałe zabytki zaginęły (Demidziuk 
2019).

 n 1965 i  1972 rok – zabytki wydzielone i  fragmenty 
naczyń ceramicznych – brak danych dotyczących do-
kładnej liczby (Muzeum Archeologiczno-Historycz-
ne w  Głogowie), fragmenty naczyń ceramicznych – 
brak danych dotyczących dokładnej liczby (Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza w  Zielonej 
Góry z  siedzibą w  Świdnicy).
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 Gall
1952 Galli Anonymi cronica et gesta ducum sive principum Polo-

norum, wyd. K.  Maleczyński, Monumenta Poloniae Histo-
rica, NS, II, Kraków.

Inv. Gr. – Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. 
Die Kreise Grünberg und Freystadt, Hrsg. Konrad Wutke, 
CDS XXIV, Breslau 1908.

Lehns. I – Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner ein-
zelnen Fürstenthümer im Mittelalter, I, Hrsg. Colmar Grün-
hagen, Hermann Markgraf, Leipzig 1881.

RS – Regesten zur schlesischen Geschichte, Hrsg. Colmar Grünha-
gen, Konrad Wutke, Erich Randt, Codex Diplomaticus Si-
lesiae VII, XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX, Breslau 1866–1930.

SUb I–VI – Schlesisches Urkundenbuch, Bd. I–VI, Hrsg. Heinrich 
Appelt, Winfried Irgang, Wien–Köln–Graz 1971–1998.

Słownik I–XIV – Słownik etymologiczny nazw geograficznych 
Śląska, t.  I, red. S.  Rospond, t.  II–IV, red. S.  Rospond 
i  H. Borek, t.  V–XIV, red. S.  Sochacka, Wrocław – Opole 
1970–2009.

Adamska D. 2015. Opracowanie źródeł pisanych dla grodzisk wcze-
snośredniowiecznych z  powiatów: głogowskiego, polkowickie-
go i  nowosolskiego, maszynopis (archiwum Instytutu Arche-
ologii i  Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu).
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Baranowski T. 1998. Gród w Kaliszu – badania, odkrycia, inter-
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