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Systematyczne badania archeologiczne na obsza-
rze szczecińskiego Starego Miasta trwają z przer-  
wami od 2. połowy lat czterdziestych ubiegłego 
stulecia. Pierwsze powojenne wykopaliska rozpo-
częły się wśród ruin Zamku Książąt Pomorskich 
i na tzw. Podzamczu – terenie pomiędzy dzisiej-
szym Wzgórzem Zamkowym a brzegiem Odry. 
Pełna liczba źródeł pozyskanych dotąd metoda-
mi wykopaliskowymi jest trudna do oszacowania. 
Część z nich wprowadzona została już do obiegu 
naukowego w monografiach, artykułach i refera-
tach oraz w studiach syntetycznych dotyczących 
dziejów Szczecina, większość jednak nadal ocze-
kuje na opracowanie i publikację. To zadanie mają 
spełnić monografie wyników badań nad poszcze-
gólnymi kwartałami zabudowy szczecińskiej Sta-
rówki położonymi nad Odrą, pomiędzy dzisiej-
szą ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Tra-
są Zamkową. W odróżnieniu od dotychczasowych 
publikacji monograficznych1 proponujemy kom-
pleksowe omówienie źródeł archeologicznych 
datowanych szeroko od wczesnych faz średnio-
wiecza po nowożytność – od średniowiecznego  
civitas po nowożytne urbs, które pozyskane zosta-
ły w wykopach o różnym charakterze – od stacjo-
narnych, po tzw. nadzory archeologiczno-konser-
watorskie nad różnorodnymi pracami ziemnymi. 

Cały projekt ma na celu opracowanie mate-
riałów pochodzących ze szczecińskiej Starówki  
i przedstawienie ich w możliwie szerokim kontek-
ście historycznym i kulturowym wraz ze źródłami 
historycznymi i ikonograficznymi. To przedsię-
wzięcie musi być realizowane etapami ze wzglę-
du na obfitość źródeł ruchomych – masowych  
i tzw. wydzielonych oraz nieruchomych – architek-
tury murowanej, zabudowy drewnianej i elemen-
tów infrastruktury miejskiej. Ujęcie problematyki 

1 Wzgórze Zamkowe 1983; Suburbium 2003; Nadodrzańskie centrum 
2011, tu obszerna literatura; Cnotliwy 2014. 

dziejów miasta z perspektywy różnych dyscyplin 
naukowych umożliwi krytyczne spojrzenie na pro-
ces jego kształtowania się, tym bardziej, że po raz 
pierwszy w Szczecinie dotyczyć będzie wszyst-
kich etapów jego rozwoju od wczesnego średnio-
wiecza po czasy niemal współczesne. 

Pierwszy tom serii Civitas et urbs Szczecin  
zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez  
archeologów z nieistniejącej już Pracowni Archeo-
logicznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczeci-
nie, na obszarze o łącznej powierzchni ok. 300 m2, 
na przełomie XX i XXI wieku w obrębie kwar-
tału I szczecińskiego Starego Miasta, jednego  
z naj mniejszych, który znajduje się w północno- 
-wschodniej części obszaru nadodrzańskiego,  
w bezpośred nim sąsiedztwie reliktu średniowiecz-
nych umocnień obronnych – Baszty Panieńskiej 
(Baszty Siedmiu Płaszczy) (ryc. 1).

Obszerna część monografii poświęcona jest opi-
sowi odkryć archeologicznych ostatnich dekad –  
warstwom kulturowym ze źródłami ruchomymi 
i nieruchomymi oraz obiektom użyteczności pu-
blicznej, do których zalicza się latryny, wodocią-
gi oraz umocnienia obronne. Anna Uciechowska-
-Gawron przedstawiła stratygrafię archeologiczną 
z podziałem na poszczególne wykopy, w układzie 
zgodnym z kolejnością odkrywania, od warstw 
najmłodszych do najstarszych. Część ilustracyjną 
do tego rozdziału wykonali: autorka opracowania –  
Anna Uciechowska-Gawron oraz Izabela Bobik  
i Roman Kamiński, a w wersji cyfrowej przygoto-
wał Maciej Gibczyński. 

Największą część ruchomych źródeł archeo-
logicznych stanowią ułamki naczyń glinianych 
oraz kości zwierzęce. Dla ustalenia wieku warstw 
kulturowych szczególnie istotne są badania nad 
zmiennością ceramiki i struktur zespołów cera-
micznych. Naczynia średniowieczne opracował  
Marek Dworaczyk, posługując się kryteriami 
stosowanymi w opisach tej kategorii znalezisk  

I.1. Wstęp
Anna B. Kowalska 
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z wcześniejszych badań w Szczecinie, z uzupeł-
nieniami wynikającymi z własnych doświadczeń. 
Przeprowadzona w ten sposób szczegółowa ana-
liza pozwoliła na porównanie zespołów ceramicz-
nych z różnych części miasta i odniesienie się 
do problemu ich wzajemnych relacji. Odrębnym 
opracowaniem objęte zostały naczynia z okre-
su nowożytnego. Mirosław Marcinkowski zapre-
zentował typy ceramiki szczecińskiej na tle euro-
pejskim i ustosunkował się do ich datowania. Do 
źródeł masowych zaliczają się ponadto szczątki 
zwierzęce. Ich drobiazgowej analizy podjęli się 
Daniel Makowiecki i Mirosława Zabilska-Kunek. 
Autorzy przedstawili szczątki osteologiczne i ich-
tiologiczne z warstw datowanych na późne śre-
dniowiecze na tle znalezisk z innych części mia-
sta, dając podstawy oceny gospodarki zwierzę-
tami, uwypuklając jednocześnie elementy typo-
we bądź nietypowe w omawianej części miasta.  
W kategorii źródeł masowych, pomimo niewiel-
kiej liczby próbek, znalazły się również makrosko-
powe szczątki roślin poddane analizie przez Moni-
kę Badurę i Bartłomieja Hajka. Szczególną uwagę 
autorzy zwrócili na wykorzystywanie właściwości 
mchów w okresie średniowiecza. Część ilustracyj-
ną (rysunki i fotografie) do tych rozdziałów wyko-
nały Izabela Sukiennicka i Anna Ryś oraz Daniel 
Makowiecki (fotografie kości).

Część poświęconą tzw. wydzielonym źródłom 
archeologicznym otwiera omówienie wyjątkowe-
go znaleziska, jakim jest wczesnośredniowiecz-
na tarcza pokryta barwną dekoracją. To unikato-
we na skalę europejską znalezisko nie ma analogii 
w materiałach archeologicznych. Anna Uciechow-
ska-Gawron omówiła również wszystkie pozosta-
łe przedmioty z drewna, w tym naczynia, przybory 
i narzędzia, natomiast drewniane elementy szkut-
nicze zaprezentowała Agnieszka Kowalówka.  
W podobny sposób, z odniesieniami do znalezisk 
z innych części Szczecina oraz, w uzasadnionych 
przypadkach, do analogii z terenu Polski i Euro-
py, przedstawione zostały przedmioty z gliny (Sła-
womir Słowiński), w tym odrębnie kafle (Roman 
Kamiński) i fajki jednorodne (Bogdan Walkie-
wicz), wyroby z poroża i kości (Sławomir Sło-
wiński), z surowców skalnych (Anna Uciechow-
ska-Gawron, analiza petrograficzna Marcina Szy-
dłowskiego), tkaniny (Jerzy Maik), przedmioty  
z żelaza i metali kolorowych (Andrzej Janow-
ski), ze szkła (Aleksandra Wilgocka) oraz ze skóry  

(Anna B. Ko walska, analiza zoologiczna Teresy Ra-
dek). Część ilustracyjną (rysunki i fotografie) wyko-
nali: Roman Kamiński, Anna Ryś, Izabela Sukien-
nicka, Aleksandra Wilgocka i Anna B. Kowalska.

Istotną częścią opracowania jest rozdział po-
święcony ikonografii i kartografii północno- 
-wschodniej części nadodrzańskiego Szczecina. 
Został w nim przedstawiony stan wiedzy na temat 
kwartału I i przyległych do niego ulic przed pod-
jęciem prac wykopaliskowych i pozyskaniem no-
wych źródeł do badań nad tym rejonem miasta. 
Najstarsze zachowane do naszych czasów wido-
ki jedynie w ogólny sposób obrazują jego wygląd  
u schyłku XVI stulecia, będąc raczej uproszczoną 
(i upiększoną) wizją stosowaną w okresie renesan-
su. Trudno jednakże znaleźć opracowanie dziejów 
Szczecina, które nie odwoływałoby się do dzie-
ła Georga Brauna i Fransa Hogenberga. Od inter-
pretacji najstarszych wedut Szczecina rozpoczyna 
również omówienie źródeł ikonograficznych i kar-
tograficznych historyk sztuki Ewa Gwiazdowska. 
Zmienność układów ulic i kamienic oraz umoc-
nień obronnych, bram i furt ukazuje posługując się 
planami katastralnymi miasta z XVII–XVIII wie-
ku, kończąc omówieniem rozplanowania północ-
no-wschodniej części miasta z połowy XIX wieku. 
Źródła kartograficzne, szwedzkie i pruskie z 1. po-
łowy XVIII wieku zawierają dodatkowe informa-
cje, w tym nazwiska i zawody właścicieli poszcze-
gólnych posesji. Cennym źródłem informacji są 
także książki adresowe oraz akta Policji Budow-
lanej. Tej grupie źródeł poświęcony jest rozdział  
autorstwa historyka Macieja Słomińskiego.

Kolejny rozdział wiąże się z omówieniem za-
budowy i infrastruktury miejskiej. Część poświę-
coną średniowiecznemu budownictwu drewniane-
mu opracowała Anna Uciechowska-Gawron, nato-
miast architekturze murowanej Tatiana Balcerzak 
(z rekonstrukcjami Macieja Gibczyńskiego). Za 
najważniejsze odkrycie w obrębie kwartału I nale-
ży niewątpliwie uznać relikty wielofazowego wału 
drewniano-ziemnego z wczesnego średniowiecza 
(Anna Uciechowska-Gawron) wraz z przylegają-
cymi do niego od wnętrza osady warstwami kultu-
rowymi. Pozostałości nowożytnych wodociągów, 
problematykę dostarczania wody i odprowadzania 
nieczystości z miasta omówił Sławomir Słowiń-
ski. Materiał ilustracyjny przygotowali Sławomir 
Słowiński i Maciej Gibczyński.

Anna B. Kowalska
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Siódma i ósma część monografii zawierają  
próby podsumowania wyników badań nad źró-
dłami archeologicznymi i analiz specjalistycz-
nych oraz rekonstrukcji wybranych aspektów 
życia co dzien nego w północnej części średnio-  

wiecznego i nowożytnego miasta, w tym ele-
mentów trwałego wyposażenia domów (Anna  
B. Kowalska), wymiany handlowej (Andrzej Ja-
nowski), różnych gałęzi wytwórczości (Anna  
B. Kowalska).

I.1. Wstęp
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1 W 2. połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, w związku z bu-
dową Trasy Zamkowej, u wylotu ulicy Małej Odrzańskiej, na 
wschód od średniowiecznej Baszty Panieńskiej przeprowadzono 
badania archeologiczne w wykopie o powierzchni trzech arów 
(ryc. 2). Kierował nimi Marian Rulewicz z ramienia ówczesnej 
Pracowni Archeologicznej Zakładu Archeologii Nadodrza Insty-
tutu Historii Kultury Materialnej PAN w Szczecinie. W ich trak-
cie odsłonięto drewniane konstrukcje z XI–XII wieku, pierwotnie 
interpretowane jako konstrukcje nabrzeża, które obecnie uważane 
za pozostałości wału obronnego o konstrukcji skrzyniowej, relikty 
budynku palisadowego z przybudówką i drewnianym przewodem 
kanalizacyjnym z XIII–XVI wieku, trzy poziomy konstrukcyjne  
wczes nośredniowiecznej ulicy drewnianej, prawdopodobnie dzisiej - 
szej Kłodnej, pozostałości średniowiecznego pomostu biegnącego  

w kierunku brzegu Odry, fundamenty kamienno-ceglane budyn - 
ków prawdopodobnie z XV–XVI wieku posadowione na drewnia-
nych palach od strony rzeki, relikty murów i posadzek piwnic bu-
dynków z XIX wieku oraz beczki odwadniające. Wyniki tych prac 
zostały opublikowane w formie wstępnych sprawozdań i omówień 
w periodykach archeologicznych (Rulewicz 1976; 1977; 1978a; 
1978b; 1979; 1984). Osobnego, monograficznego opracowania  
doczekały się dotąd jedynie nawarstwienia wczesnośredniowiecz-
ne (Rulewicz 2003) oraz wyroby skórzane datowane na wczesne 
(Kowalska 2010b) i późne średniowiecze (Kowalska 2013). Rezul-
taty wykopalisk wykorzystywano także w licznych pracach synte-
tycznych i przyczynkarskich na temat rozwoju osadnictwa na tere-
nie szczecińskiego Podzamcza (np. Leciejewicz 1983; 1991; 1995;  
Łosiński 1993; 1996a; 1996b; 2008; Cnotliwy, Łosiński 1995).

Szczecińskie Podzamcze znajduje się na terenie 
Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków 
pod nr 1 decyzją z 28 stycznia 1952 roku, znak:  
K.0.I-3/52, objętego ochroną konserwatorską, 
zgod nie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
Obszar ten położony jest także w granicach strefy 
ochronnej stanowiska archeologicznego zaewiden-
cjonowanego na gruntach Szczecina pod nr. 48 
(AZP: 30-05/28). Omawiany tutaj kwartał I to ob-
szar położony w północno-wschodniej części Stare-
go Miasta (w średniowieczu Dzielnica Chyżyńska –  
Kessin), na terasie zalewowej Odry, we współcze-
snym krajobrazie ograniczony od zachodu ulicą 
Panieńską, od południa ulicą Kłodną, od wschodu  
i północy linią pozostałości średniowiecznego muru 
miejskiego z Basztą Panieńską oraz południową 
estakadą współczesnej Trasy Zamkowej (ryc. 1). 
Kwartał ten nie został przebadany archeologicznie 
w sposób planowy1. W okresie przedwojennym na 
terenie Starego Miasta w Szczecinie, w tym rów-
nież w obrębie kwartału I, prowadzono jedynie do-
raźne obserwacje archeologiczne podczas różnego 
rodzaju prac ziemnych. Wszystkie powojenne pra-
ce wykopaliskowe miały natomiast charakter ba-
dań interwencyjnych oraz nadzorów związanych  
z kolejnymi inwestycjami budowlanymi. 

W czasach powojennych proponowano różne 
sposoby zabudowy tego atrakcyjnego dla przes-

I.2. Historia badań archeologicznych i architektonicznych
Anna Uciechowska-Gawron, Sławomir Słowiński, Tatiana Balcerzak
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trzeni miejskiej terenu, ale dopiero plan z 1994 
roku, poprzedzony rozpisanym na zabudowę Pod-
zamcza konkursem architektonicznym, zaowoco-
wał jednoznacznymi ustaleniami. Zdecydowano, 
aby Podzamcze stało się dzielnicą mieszkalno-
usługową ze starannie skomponowanymi budyn-
kami wpisanymi w staromiejski układ przestrzen-
ny i panoramę miasta. Nowe obiekty swą skalą  
i współczesną architekturą jedynie nawiązywać 
miały do historycznej, siedemnastowiecznej zabu-
dowy tego obszaru. 

Aby zrealizować powyższy plan kwartały Pod-
zamcza postanowiono sukcesywnie odgruzowywać 
do poziomu posadzek – piwnic dawnej zabudowy, 
wkomponowując odsłonięte relikty w nowopro-
jektowaną architekturę. Działanie takie było gwa-
rantem odtworzenia historycznej parcelacji kwar-
tałów, pozwalało powrócić do dawnej kompozycji  
i tektoniki pierzei ulic. Podstawą do działań projek-
towych było zatem staranne opracowanie danych 
historycznych dla poszczególnych kwartałów, od-
gruzowanie reliktów piwnic jako jedynych zacho-
wanych świadków dawnej zabudowy, ich prze-
badanie i określenie wytycznych projektowych.

Badania architektoniczne i ostateczne sfor-
mułowanie wytycznych dla nowoprojektowa-
nej zabudowy opracowywał dwuosobowy zespół 
w skła dzie Tatiana Balcerzak i Henryk Kustosz.  
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Już w roku 1994 odgruzowano i przebadano pierw-
szy z kwartałów Podzamcza oznaczony numerem 
XVII, położony pomiędzy ulicami Sienną, Osiek, 
Wielką Odrzańską i ks. kard. St. Wyszyńskiego. 
Jednym z ostatnich był kwartał I, który od wscho-
du nie zachował pełnego obrysu, obcięty estaka-
dami Trasy Zamkowej. Obszar kwartału I należał 
do Spółki „KIELART” z siedzibą w Szczecinie,  
a prowadzone na kwartale badania architektonicz-
ne wykonała Tatiana Balcerzak. 

Oryginalność położenia kwartału I polegająca 
na sąsiedztwie średniowiecznych murów obron-
nych z jedyną zachowaną basztą, powodowała 
konieczność zidentyfikowania i wyeksponowa-
nia obszaru drogi przymurnej, a domniemane są-
siedztwo reliktów Bramy Panieńskiej – jedynego 
zachowanego w dużym procencie elementu mu-
rów obronnych Szczecina – stanowiło dla ekipy 
badającej szczególne wyzwanie. Opisana i zin-
wentaryzowana przez Krystynę Kroman z PP PKZ  
w 1960 roku (Kroman 1960) doczekała się w la-
tach 60. XX wieku rekonstrukcji części wierzchoł-
kowej i naprawy zniszczonego lica. Ogółem ob-
szar kwartału I przeznaczony do badań architekto-
nicznych wynosił ok. 1100 m2. Odsłonięte relikty 
murów to w niewielkim procencie ściany piwnic 
dawnych kamienic, w większości były to bowiem 
ściany fundamentowe skromnych, przymurnych, 
niepodpiwniczonych budynków.

Celem badań architektonicznych była iden-
tyfikacja odsłoniętych ścian, określenie wielko-
ści poszczególnych parceli i gabarytów ich za-
budowy frontowej. Istotna z punktu widzenia 
ochrony konserwatorskiej była również próba da-
towania odsłoniętych obiektów, ich kwalifika-
cja do zachowania i wykorzystania dla potrzeb  
współczesnej zabudowy.

Prace badawcze i formułowanie wniosków 
do prac projektowych dla kwartału I ukończono  
w 2000 roku. W trakcie prac korzystano z wyni-
ków badań wcześniej opracowanych kwartałów, 
zasobów ikonograficznych i historycznych Szcze-
cińskiego Archiwum Państwowego, zasobów  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
licznych publikacji dotyczących dziejów Szczeci-
na. Wszystkie prace związane z odgruzowaniem 
objęte były nadzorem archeologicznym. 

Równolegle z pracami architektonicznymi pro-
wadzone były badania archeologiczne. W 1994 roku 
wiązały się one z przebudową instalacji wodno- 
-kanalizacyjnych (ryc. 3). Wszystkie reali zo wane  

były przez zespół Pracowni Archeologicznej Pra-
cownia Konserwacji Zabytków Zespoły Projek-
towo-Konserwatorskie, Sp. z o.o. w Szczecinie 
pod kierunkiem Eugeniusza Wilgockiego2. Wyty-
czono stosunkowo nieduży wykop nr 1 (6 × 4 m) 
po zachodniej stronie ulicy Panieńskiej i dwa wą-
skoprzestrzenne wykopy: nr 2 przecinający ulicę 
z zachodu na wschód po wschodniej stronie ulicy  
i nr 3 – nieco na północ w kierunku Baszty Panień-
skiej (ryc. 4). Pomimo niewielkiego zakresu prac 
osiągnięto bardzo interesujące i ważne rezultaty. 
Przede wszystkim uchwycono nawarstwienia zwią-
zane z wałem obronnym z okresu wczesnego śre-
dniowiecza, zarejestrowano zachodnią ścianę (na 
poziomie fundamentów) Bramy Panieńskiej znaj-
dującej się u wylotu ulicy Panieńskiej oraz naj-
pewniej fragment muru miejskiego po zachod-
niej stronie bramy. Okres wczesnośredniowiecz-
ny został włączony do publikacji na temat obwa-
łowań Szczecina (Dworaczyk, Słowiński 1998;  
por. też Słowiński 2006). 

Kolejna możliwość przeprowadzenia badań 
archeologicznych na terenie kwartału I nadarzy-
ła się dopiero w 1999 roku w związku z przystą-
pieniem do (od)budowy kamienic wzdłuż ulicy 
Kłodnej. Badaniami archeologicznymi kierowali 
Anna Uciechowska-Gawron i Eugeniusz Wilgocki  
z Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Po-
morskich w Szczecinie. Prace terenowe poprze-
dziła kwerenda archiwalna, głównie akt przedwo-
jennej Policji Budowlanej przeprowadzona przez 
Macieja Słomińskiego. 

Prace związane z odgruzowaniem rozpoczęto 
w 1998 roku. Odsłonięto wówczas ściany piwnic 
kamienicy nr 46 przy ulicy Panieńskiej i kolejno 
relikty budynków nr 30, 29, 28, 27, 26 przy ulicy 
Kłodnej. W roku 2000 odgruzowano i opracowano 
na podstawie aneksu do badań kolejną, ostatnią ka-
mieniczkę nr 25. Nieprzebadane zostały zatem ka-
mieniczki nr 24 i 23 należące do kwartału nr I, do-
szczętnie zniszczone w trakcie budowy estakady. 
Przeprowadzono również oględziny fundamentów 
murów Baszty Panieńskiej oraz odchodzących od 
niej murów obronnych (ryc. 6).

Badania archeologiczne w 2000 roku miały na 
celu ustalenie poziomów posadowienia stóp fun-
damentowych murów kamienic i rodzaju oraz 
chronologii nawarstwień, na których je zbudowa-
no. Wykopy zakładane były głównie w miejscach 

2 Późniejsza Pracownia Archeologiczna Zamku Książąt Pomorskich. 
Obecnie zbiory w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Anna Uciechowska-Gawron, Sławomir Słowiński, Tatiana Balcerzak
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przewidzianych przez architektów i konstrukto-
rów, a ich wyniki miały również dać odpowiedź 
na pytanie, czy można wykorzystać i zachować re-
likty gotyckich murów do realizacji nowej zabu-
dowy. Badania dotyczyły pozostałości kamienic 
nr 46 na rogu ulic Panieńskiej i Kłodnej oraz ko-
lejnych pięciu, stojących wzdłuż północnej pie-
rzei ulicy Kłodnej – od zachodu nr 30, 29, 28, 27 
i 26, a także średniowiecznego muru miejskie-
go. Założono w sumie 10 wykopów o wymiarach  
ok. 2 × 2 m, przede wszystkim w narożnikach piw-
nic odsłoniętych budynków w ten sposób, aby jed-
nocześnie można było ustalić poziom posadowie-
nia i stan zachowania ścian frontowych i sąsiedz-
kich kamienic. Dużym mankamentem tego typu  
badań były trudności w interpretacji odsłanianych 
konstrukcji drewnianych i nawarstwień kulturo-
wych, głównie ze względu na niewielkie pole ob-
serwacji. Na etapie odgruzowywania trenu przezna-
czonego pod zabudowę odkryto ponadto dwie latry-
ny ceglane (oznaczone nr 1 i 2), których zawartość 
została wyeksplorowana także w 2000 roku. 

Zadaniem następnego etapu badań było rozpo-
znanie nawarstwień kulturowych poniżej posadzek 
piwnicznych w części południowej i północno-za-
chodniej kamienicy nr 46 (wykopy nr 11–13). Głę-
bokość wykopów była uzależniona od wymogów 
budowlanych. Początkowo zaplanowano eksplo-
rację warstw do rzędnej technicznej 7 m n.p.m., 
jednak w związku z odsłonięciem w wykopie  
nr 13 średniowiecznego budynku ramowo-słupo-
wego i łodzi jednopiennej, tzw. dłubanki, zakres 
i obszar prac uległy znacznemu poszerzeniu na 
wschód (cześć wykopu oznaczona na planie jako 
„poszerzenie”). Dalsze zmiany w planach badaw-
czych nastąpiły po odsłonięciu nawarstwień zwią-
zanych z wczesnośredniowiecznym wałem obron-
nym. W celu dokładniejszego rozpoznania je go 
przebiegu, konstrukcji i chronologii, zawężono 

wykop nr 13 do jego części północno-zachodniej 
i założono następny wykop (nr 14) między murem 
obronnym na północy a wykopem nr 13 na połu-
dniu (ryc. 6). Możliwość dokładniejszego przeba-
dania nawarstwień wałowych zawdzięczamy zde-
cydowanej postawie i pomocy finansowej Woje-
wódzkiego Zachodniopomorskiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie, który wymógł na inwe-
storze kontynuację prac archeologicznych. 

Oprócz prac wykopaliskowych w obrębie 
kwartału I prowadzono stały nadzór archeologicz-
no-konserwatorski nad pracami ziemnymi zwią-
zanymi z układaniem kanalizacji ogólnospławnej 
i burzowej, wodnej, gazowej, elektrycznej i tele-
technicznej. Oplatały one Basztę zarówno od po-
łudnia, jak i północy. W ich trakcie, w wykopach 
wąskoprzestrzennych zarejestrowane zostały na-
warstwienia kulturowe, które na podstawie frag-
mentów ceramiki wydatowano na okres od wcze-
snego średniowiecza do czasów współczesnych.

Wyniki badań archeologicznych przeprowa-
dzonych w obrębie kwartału I nie zostały dotąd 
w pełni opublikowane. W literaturze przedmio-
tu przedstawiono jedynie rezultaty prac nad prze-
biegiem i konstrukcją wczesnośredniowiecznych 
umocnień otaczających miasto od północy (Ucie-
chowska-Gawron 2003; por. też Słowiński 2006). 
Odrębnego opracowania doczekała się także drew-
niana tarcza znaleziona w konstrukcjach skrzynio-
wych wału (Głosek, Uciechowska-Gawron 2011; 
Dowen, Marek, Słowiński, Uciechowska-Gawron 
w druku).

W 2011 roku przeprowadzono sieć odwiertów 
geologicznych o znacznej głębokości (ok. 20 m) 
obejmujących cały pozostały do zagospodarowa-
nia fragment terenu w północnej partii Podzamcza. 
Były one prowadzone pod stałym nadzorem arche-
ologicznym i pozwoliły na określenie miąższości 
nawarstwień kulturowych na całym tym terenie.

I.2. Historia badań archeologicznych i architektonicznych





Rozdział II
Źródła archeologiczne



Szczecin. Panorama miasta z kościołem św. Jana, przed 1870. MNS/A.Foto/15523
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WYKOP nr 1

Lokalizacja: przy murze obronnym, 8 m na W od 
Baszty Panieńskiej. Wymiary: 1,16 × 1,8 m (ryc. 8)1.
Stratygrafia, zawartość, interpretacja i chrono-
logia warstw 
Warstwa IV: odkryta na niewielkiej powierzchni  
w części S wykopu. Od N przecięta przez wkop  
nr 1. Tworzyła ją szara glina. Odsłonięto jedynie strop 
warstwy opadający na S, wyeksplorowano 0,2 m. 
Źródła ruchome: brak. 
Chronologia: nieokreślona.
Warstwa III: odkryta na niewielkiej powierzchni 
w części S wykopu. Od N przecięta przez wkop 
nr 1. Tworzyła ją czarna próchnica z niewielką do-
mieszką mierzwy o miąższości ok. 0,35 m. 
Źródła ruchome: 5 fragm. naczyń siwionych; 5 fragm. 
ceramiki wczesnośredniowiecznej (5/1/M)2; fragm. 
przyboru do mizdrowania skór (3/1/S, ryc. 262:4). 
Chronologia: prawdopodobnie późne średnio wiecze.
Warstwa II: odkryta na niewielkiej powierzch-
ni w części S wykopu. Od N przecięta wkopem  
nr 1, który również nakrywał jej strop. Tworzyła  
ją czarna próchnica z niewielką ilością gruzu ce-
glanego o miąższości ok. 0,4 m. 
Źródła ruchome: fragm. ceramiki wczesnośrednio-
wiecznej (3/1/M); 2 fragm. naczyń siwionych;  
2 fragm. ceramiki nowożytnej. 
Chronologia: nieokreślona.
Wkop nr 2: zlokalizowany na niewielkiej po-
wierzchni wykopu, przy murze miejskim. W części 
S przecięty przez wkop do beczki odwadniającej. 
Jego wypełnisko stanowiła szarobrązowa próchni-
ca przemieszana z piaskiem z min. ilością drobnego 

1 Wspólna legenda dla wszystkich planów terenowych i profili patrz 
ryc. 7.

2 W nawiasach podano numery inwentarzowe materiałów masowych 
(M) i wydzielonych (S).

gruzu o miąższości 0,8 m, spągu nie osiągnięto.  
Wkop dochodził do muru miejskiego ze starszej 
fazy i II kamiennej podwaliny muru.
Źródła ruchome: 4 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej; fragm. naczynia siwego (9/1/M). 
Chronologia: wkop prawdopodobnie wiązał 
się ze star szą fazą umocnień z okresu późnego 
średniowiecza.
Wkop nr 1: zlokalizowany na całej powierzch-
ni wykopu bezpośrednio pod warstwą I. Jego wy-
pełnisko tworzył szarożółty piasek przemiesza-
ny z próchnicą, drobnym gruzem i kamieniami  
o miąższości 1 m. W przekroju zwężał się ku spą-
gowi przecinając wkop nr 2 (od strony N przy mu-
rze miejskim) oraz warstwy II, III IV (od S). Na 
dnie wkopu znajdowała się beczka odwadniająca 
(392/1/S, ryc. 9) o średn. ok. 0,9 m. 
Źródła ruchome: fragm. naczynia wczesnośrednio-
wiecznego; 12 fragm. naczyń siwionych; fragm. 
ceramiki nowożytnej; fragm. ceramiki budowla-
nej; 5 gąsiorów (3/1/M, 4/1/M); z wnętrza becz-
ki: 21 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej; 
3 fragm. naczyń średniowiecznych; 4 fragm. ce-
ramiki nowożytnej; fragm. ceramiki budowlanej 
(4/1/M, 123/1/M, 143/1/M); fragm. cybucha fajki 
(23/1/S); fragm. miski drewnianej (391/1/S). 
Chronologia: wkop do osadzenia beczki odwadnia-
jącej z okresu nowożytnego (XVII–XVIII wiek).
Warstwa I: zlokalizowana na całej powierzch-
ni wykopu. Tworzyła ją szarobrązowa próchnica  
z dużą ilością gruzu ceglanego, zaprawy, drobnych 
kamieni o miąższości ok. 0,4–0,45 m. Warstwa 
dochodziła do muru miejskiego ok. 0,1 m powyżej 
stopy kamiennej podwaliny I. 
Źródła ruchome: 2 fragm. naczyń średniowiecz-
nych; 3 fragm. naczynia nowożytnego (2/1/M). 
Chronologia: nowożytna warstwa niwelacyjno- 
-gruzowa (XIX–XX wiek).

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych
Anna Uciechowska-Gawron 

Civitas et urbs.  
Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I

Szczecin 2019, 23–65
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Anna Uciechowska-Gawron 

Interpretacja
W wykopie nr 1 stwierdzono obecność co naj-
mniej dwóch faz powstawania muru miejskie-
go. Nie osiągnięto stopy muru fazy starszej – ce-
glanej, która znajduje się poniżej 5,75 m n.p.m.). 
Mur młodszej fazy wysunięty został ok. 0,5 m 
przed lico starszego i posadowiono go na kamien-
nej podwalinie, która wykazuje dwa etapy reali-
zacji. Na pierwszy składają się 3 warstwy mniej-
szych kamieni, na drugi 2 warstwy większych wy-
suniętych o kolejne 0,2 m. Jej stopa znajduje się 
na poziomie 7 m n.p.m. i stanowi podstawę muru 
wzniesionego z cegieł gotyckich, zachowanego 
do wys. 8,7 m n.p.m. Wyżej mur został zrekon-
struowany ze współczesnych cegieł o wymiarach  
cegły gotyckiej.

Z układu nawarstwień w wykopie nr 1 wyni-
ka, że w tym miejscu mur miejski (na odcinku N),  
powiela przebieg wcześniejszych drewniano-ziem-
nych umocnień wczesnośredniowiecznego pod-
grodzia, które funkcjonowały do końca XII wieku. 
Zasypiska wkopów do muru miejskiego obu eta-
pów zniszczyły warstwy osadnicze z okresu póź-
nego średniowiecza (warstwy II i III) oraz war-
stwę gliny tworzącą jądro wału wczesnośrednio-
wiecznego (warstwa IV). Brak nawarstwień no-
wożytnych, na powierzchni wykopu zalegała war-
stwa zasypiskowo-gruzowa powstała po zniszcze- 

niach wojennych.

WYKOP nr 2

Zlokalizowany przy murze obronnym, 5,8 m na E 
od Baszty Panieńskiej. Wymiary: 1,8 (W-E) × 1,8 m  
(N-S) (ryc. 10).
Stratygrafia, zawartość, interpretacja i chrono-
logia warstw 
Warstwa VI: odkryta na niewielkiej powierzchni, 
w przegłębieniu w części E wykopu. Od S prze-
cięta przez wkop nr 1. Tworzyły ją przewarstwie-
nia czarnej próchnicy z gliną i spalenizną o miąż-
szości ok. 0,35 m. Spągu nie osiągnięto. Prawdo-
podobnie jest to warstwa akumulacyjna powstała  
w trakcie użytkowania terenu.
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: nieokreślona (późne średniowiecze?).
Warstwa V: odkryta na całej powierzchni wyko-
pu. Od S przecięta przez wkop nr 1. Tworzyła ją 
szara glina o miąższości do 1 m. Prawdopodobnie  
warstwa niwelacyjna.

Źródła ruchome: brak.
Chronologia: nieokreślona (późne średniowiecze?).
Warstwa IV: odkryta na całej powierzchni wyko-
pu. Od S przecięta przez wkop nr 1. Tworzyła ją 
szarożółta glina o miąższości do 0,2 m. Najpew-
niej warstwa niwelacyjna.
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: nieokreślona (późne średniowiecze?).
Warstwa III: odkryta na całej powierzchni wyko-
pu. Tworzyła ją czarna gliniasta próchnica o miąż-
szości ok. 0,5 m w stropie nachylona na S. W czę-
ści S przecięta przez wkop nr 1. Od N „wchodzi-
ła” pod mur. Odsłonięto w niej duże kamienie  
(do 0,6 m) tworzące rodzaj podwaliny muru  
o szer. ok. 1 m, od W znajdującej się pod jego łę-
kiem, od E przesuniętej na S. Strop warstwy został 
naruszony podczas budowy żelbetowej podwaliny 
przy rekonstrukcji muru.
Źródła ruchome: 5 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (7/1/M); fragm. naczynia siwego; 
fragm. ceramiki nowożytnej. 
Chronologia: prawdopodobnie powstała pod-
czas budowy muru miejskiego w okresie późnego 
średniowiecza. 
Warstwa IIa: widoczna jedynie w profilu N, pod be-
tonową podwaliną. W części W dochodziła do łęku 
muru. Tworzył ją żółty piasek bez domieszek o miąż-
szości ok. 0,1 m. Nowożytna warstwa niwelacyjna 
pod betonowe podwaliny rekonstruowanego muru.
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: nieokreślona (okres nowożytny).
Warstwa II: odkryta niemal na całej powierzch-
ni wykopu, z wyjątkiem części S, gdzie została 
przecięta przez wkop nr 1. Tworzyła ją szara glina  
z drobnym gruzem o miąższości 0,1–0,25 m. Praw-
dopodobnie warstwa niwelacyjna.
Źródła ruchome: fragm. naczynia siwego (8/1/M); 
9 fragm. naczyń nowożytnych; fragm. płytek  
z gla zurą; fragm. kafla. 
Chronologia: warstwa nowożytna.
Wkop nr 1: zlokalizowany na niewielkiej powierz-
chni wykopu, przy profilu S, gdzie widoczna była 
jego część N na odcinku o szer. ok. 0,12 m. Wy-
pełnisko stanowił żółty piasek bez żadnych do-
mieszek. Strop wkopu nakrywała warstwa I. Spą-
gu nie osiągnięto. Przecinał wszystkie odsłonięte  
w wykopie nawarstwienia (z wyjątkiem warstwy I). 
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: nieokreślona.
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Warstwa I: odkryta na całej powierzchni wykopu. 
Dochodziła do muru przykrywając jego stopę, be-
tonowe podwaliny i skutą stopę łęku. Tworzył ją 
szarożółty piasek z gruzem ceglanym i zaprawą  
o miąższości 0,4–0,7 m. Prawdopodobnie warstwa 
zasypiskowo-gruzowa. 
Źródła ruchome: 2 fragm. naczyń siwionych 
(6/1/M); 14 fragm. naczyń nowożytnych; 2 fragm. 
kafli; płytka z białej glinki; fragm. płytki z biskwi-
tu; dno szklanej butelki. 
Chronologia: warstwa współczesna.
Interpretacja
Odsłonięty w wykopie nr 2 fundament muru był 
odmiennie ukształtowany niż w wykopie nr 1. Jego 
kamienną podwalinę odnotowano na głębokości 
4,99 m n.p.m., co przy znacznym spadku terenu  
w tym rejonie Podzamcza jest posadowieniem płyt-
kim. Nie ma śladów ceglanej nadbudowy podwa-
liny. Gotycki mur został w tym miejscu doszczęt-
nie rozebrany. Obecny jest jego nowożytną atrapą, 
wzniesioną na żelbetowej ławie fundamentowej 
oblicowanej od zewnątrz drewnem. Przypuszczać 
też można, że przebieg istniejącego obecnie fragm. 
muru w jakimś stopniu fałszuje jego historyczną, 
lekko zakrzywioną w kierunku południowym li-
nię, o czym świadczy przebieg odsłoniętej kamien-
nej podwaliny. W profilu północnym, w jego za-
chodniej części, odkryto również wzniesiony z ce-
gły gotyckiej łęk punktowego posadowienia muru. 
Wiąże się on z reliktami muru obronnego przewią-
zanego z Basztą Panieńską. Być może pochodzi 
on z drugiej, młodszej fazy budowy (odbudowy?) 
murów w tej części miasta, na co wskazywałyby 
wyniki uzyskane w wykopie nr 1. Stopa łęku (sku-
ta) wystąpiła na gł. 5,45 m n.p.m. Warstwy eks-
plorowane w wykopie są związane z budową i od-
budową muru obronnego (z wyjątkiem warstwy I 
zasypiskowo-gruzowej powstałej po drugiej woj-
nie światowej). Mają one charakter głównie niwe-
lacyjny i zasypiskowy (warstwy V–II). Odsłonięta 
pod nimi warstwa VI to prawdopodobnie średnio-
wieczna warstwa osadnicza.

WYKOP nr 3

Wytyczony został w południowo-zachodnim po-
mieszczeniu kamienicy przy ulicy Panieńskiej 
nr 46, w jego północno-wschodnim narożniku 
(ryc. 11). Wymiary: 1,4 (W-E) × 1 m (N-S). Wy-
kop miał na celu ustalenie gł., na jakich posado-
wione są stopy ścian S i N. Odkryto w nim war-
stwy nowożytne i współczesne, w tym 2 poziomy 

posadzki piwnicznej. W wyniku badań stwierdzo-
no, że mury N i E posadowione są na różnej gł. –  
mur N posadowiony był głębiej – stopa na po-
ziomie 6,97 m n.p.m., wschodni płycej – stopa 
na poziomie 7,37 m n.p.m. Obydwa postawiono 
na kamiennych podwalinach, które sięgają do gł.  
odpowiednio 6,71 i 7,04 m n.p.m. 

WYKOP nr 4

Założony został w obrębie kamienicy przy ulicy 
Kłodnej nr 30, przy murze sąsiedzkim z kamienicą 
przy ulicy Panieńskiej nr 46, ok. 5,7 m na N od na-
rożnika SW kamienicy nr 30. Wymiary: 1,2 (W-E) ×  
0,8 m (N-S) (ryc. 12). 
Stratygrafia, zawartość, interpretacja i chrono-
logia warstw 
Warstwa III: odkryta na całej powierzchni wyko-
pu poniżej stopy murów. Tworzyła ją mierzwa ze 
szczątkami drewna o zróżnicowanej miąższości 
od ok. 0,05 m przy profilu W, gdzie mur jest głę-
biej fundamentowany, do 0,4 m przy profilu W.  
Spągu nie osiągnięto. 
Źródła ruchome: strzęp skóry ze śladami szycia 
(24/1/S); szczątki ryb (próbka ichtiologiczna 4/1/P). 
Chronologia: prawdopodobnie warstwa z okresu 
późnego średniowiecza. 
Warstwa II: zalegała na całej powierzchni wyko-
pu, dochodziła do stopy murów. Spąg na pozio-
mie kamieni podwalinowych. Tworzył ją żółtobrą-
zowy piasek z drobnym gruzem o zróżnicowanej 
miąższości od 0,3 m przy profilu N do 0,8 m przy  
profilu W. 
Źródła ruchome: 4 fragm. naczyń wczesnośrednio-
wiecznych (10/1/M); 2 fragm. naczyń nowożytnych. 
Chronologia: prawdopodobnie pozostałość nowo-
żytnych wkopów fundamentowych. 
Warstwy Ia i I: żółty piasek o miąższości ok. 0,02– 
0,03 m bez materiału zabytkowego – podsypka 
pod posadzkę i betonowa posadzka współczesna 
na poziomie 6,57–6,62 m n.p.m. 
Interpretacja
W wyniku badań stwierdzono, że ściana W – są-
siedzka między kamienicami nr 46 (ulica Panień-
ska) i nr 30 (ulica Kłodna) fundamentowana była 
głębiej niż ściana N w kamienicy nr 30. Prawdo-
podobnie widoczne są dwie fazy jej realizacji: 
młodsza, nowożytna (XVII–XVIII wiek), której 
mur ceglany posadowiony został na podwalinie  
z drobnych kamieni, a stopa wystąpiła na gł. 6,28 m  
n.p.m. Starsza faza miała podwalinę kamienną 
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składającą się z kilku warstw kamieni sięgających 
gł. 5,58 m n.p.m., na której znajdowała się belka –  
ruszt (?), być może pochodząca ze ściany późno-
gotyckiej (?). Ściana N w kamienicy nr 30 zale-
gająca do gł. 6,14–6,25 m n.p.m. (teren pochylo-
ny na E) ustawiona została również na podwalinie 
kamiennej sięgającej do gł. 5,9 m n.p.m. (miejsca-
mi zamiast kamieni wystąpiły cegły wielkogaba-
rytowe). W wykopie zaobserwowano poziom zale-
gania cementowej posadzki piwnicznej i podsypki  
z nią związanej oraz pozostałości wkopów do mu-
rów? (warstwy I, Ia, II) niszczących średniowiecz-
ną warstwę osadniczą (warstwa III).

WYKOP nr 5

Usytuowany w narożniku SW kamienicy przy uli-
cy Kłodnej nr 29. Wymiary: 1,4 (W-E) × 1,25 m 
(N-S) (ryc. 13). 
Stratygrafia, zawartość, interpretacja i chrono-
logia warstw 
Warstwa VII: zalegała na całej powierzchni wyko-
pu. Tworzyła ją niemal czysta mierzwa (ok. 0,2 m  
miąższości). Na stropie odsłonięto fragm. be-
lek nietworzących czytelnej konstrukcji. Nie zo-
stała wyeksplorowana do spągu. Nie zawierała  
materiału zabytkowego.
Warstwa VI: zalegała na całej powierzchni wyko-
pu. Tworzyła ją mierzwa z domieszką próchnicy 
o miąższości ok. 0,2 m. Odsłonięto w niej fragm. 
2 belek oraz na niewielkiej przestrzeni wymosz-
czenie z faszyny. Pozostałości tych konstrukcji są 
trudne do zinterpretowania ze względu na niewiel-
kie rozmiary wykopu. Możliwe, że wiążą się z bli-
żej nieokreślonym budynkiem drewnianym. 
Źródła ruchome: 6 fragm. naczyń wczesnośrednio-
wiecznych (11/1/M); fragm. naczynia siwego; przę - 
ślik gliniany (25/1/S, ryc. 206:6). 
Chronologia: średniowiecze.
Warstwa V: zasypiskowa (?) zalegająca na całej 
powierzchni wykopu. Tworzył ją piasek przemie-
szany z gruzem o miąższości do 0,3 m. W war-
stwie odkryto kamienie z podwaliny pod mur W. 
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: średniowiecze/nowożytność. 
Warstwy IV–I: zalegały na całej powierzchni wy-
kopu. Tworzyły je: glina z niewielką ilością próch-
nicy o miąższości do 0,4 m; glina z dużą zawar-
tością gruzu i niewielkimi kamieniami na stropie  
o miąższości do 0,15 m; piasek z dużą ilością gruzu 
i zaprawą o miąższości do 0,4 m; warstwa mocno 

zniszczonych cegieł; piasek przemieszany z dużą 
ilością gruzu o miąższości ok. 0,5 m. Nie zawie-
rały materiału zabytkowego. Prawdopodobnie no-
wożytne warstwy niwelacyjno-zasypiskowe. War-
stwa II „wchodziła” pod mur S kamienicy (w tym 
miejscu znajdowały się schody), w podwalinie po 
stronie E wystąpiły duże kamienie. Poziom stropu 
starszej (II) późnogotyckiej posadzki piwnicznej 
(warstwa Ib) odkryto na gł. 5,69 m n.p.m. 
Źródła ruchome: w zalegającej nad nią akumula-
cyjnej warstwie Ia o miąższości ok. 0,5 m odkryto 
3 fragm. naczyń siwionych, 7 fragm. naczyń no-
wożytnych i fragm. kafla (12/1/M). Na niej spo-
czywał młodszy poziom posadzki piwnicznej (I) 
złożonej z bardzo zniszczonych cegieł. 
Interpretacja
W budynku przy ulicy Kłodnej nr 29 wykonano 
tylko jeden wykop. Na podstawie analizy wystę-
pujących tu nawarstwień stwierdzono, że starszy 
gotycki mur sąsiedzki między kamienicami 30 i 29 
fundamentowany był na gł. 5,14 m n.p.m. Posta-
wiono go na podwalinie z luźnych kamieni, zale-
gającej w warstwie V do gł. 4,79 m n.p.m. Nowo-
żytny mur S, w miejscu założenia wykopu, prze-
rwany był przez wejście i schody do piwnicy. Po-
ziom stopy muru pod schodami to 5,86 m n.p.m., 
podwaliny kamiennej 5,63 m n.p.m. W wyko-
pie uchwycono 2 poziomy posadzek piwnicznych 
(starsza związana z budynkiem późnogotyckim, 
młodsza – z nowożytnym) przedzielonych war-
stwą akumulacyjną i warstwy wiążące się z bu-
dową kamienicy – zasypiska wkopów? do murów 
(warstwy I–V). Poniżej natrafiono na warstwy śre-
dniowieczne (VI–VII), w których odsłonięto po-
zostałości konstrukcji drewnianych o funkcji trud-
nej do określenia ze względu na wymiary wykopu.

WYKOP nr 6

Usytuowany w narożniku SW kamienicy przy 
ulicy Kłodnej nr 28. Granicą W wykopu był mur 
sąsiedzki między kamienicami nr 29 i 28, grani-
cą S mur frontowy kamienicy nr 28. Wymiary:  
1,4 (W-E) × 0,8 m (N-S). Wykop miał na celu usta-
lenie gł., na jakich posadowione były stopy ścian 
W i S kamienicy. Odkryto 3 warstwy nowożytne  
(ryc. 14): szarą glinę z kawałkami cegieł i drob-
nym gruzem (warstwa III), w której znajdo-
wały się kamienie z podwaliny pod mury W  
i S; glinę z dużą zawartością gruzu i pokruszo-
nych cegieł o miąższości ok. 0,3 m (warstwa II),  
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w której znaleziono 2 fragm. naczyń nowożytnych 
(13/1/M) oraz bardzo zniszczoną warstwę cemen-
tu (warstwa I) z poziomu posadzki.

WYKOP nr 7

Zlokalizowany w narożniku SW kamienicy przy 
ulicy Kłodnej nr 27, przy ścianie frontowej i są-
siedzkiej z kamienicą nr 28. Wymiary: 1,3 (W-E) ×  
1,1 m (N-S). Odkryto 4 warstwy nowożytne (ryc. 
15): czarną próchnicę ze szczątkami drewna o miąż-  
szości 0,35 m (warstwa IV); szarozielonkawą gli-
nę o miąższości 0,25–0,3 m, w której wystą piły 
kamienie z podwaliny pod mury S (warstwa III); 
żółtą spiaszczoną glinę „wchodzącą” w profil W 
o miąższości 0,2–0,25 m, w spągu której znajdo-
wały się niezbyt duże kamienie będące podwa-
liną ściany W (warstwa II); szary piasek z dużą 
ilością gruzu i zaprawy o miąższości ok. 0,6 m,  
nakrywający stopę muru W (warstwa I). Ścia-
na frontowa (S) kamienicy nr 27 została nieomal  
w całości zniszczona (rozebrana?), zachowały się 
jedynie jej kamienne podwaliny (na gł. 5,6–4,46 m  
n.p.m.). Nowożytna ściana W – sąsiedzka ma sto-
pę na gł. 5,16 m n.p.m. posadowioną na podwali-
nie z niewielkich kamieni (do gł. 4,97 m n.p.m.). 
W wykopie wystąpiła gruba warstwa zasypisko-
wo-gruzowa (I) z przemieszanym materiałem 
zabytkowym datowanym od średniowiecza do  
XIX wieku, która nakrywała warstwy zasypisko-
we i niwelacyjne (II–IV) łączące się z powstaniem 
i przebudową kamienicy.
Źródła ruchome: (z warstwy I) 4 fragm. naczyń si-
wionych; 49 fragm. naczyń z białej glinki; 40 fragm.  
naczyń ceglastych; 13 fragm. naczyń fajansowych; 
8 fragm. naczyń kamionkowych; fragm. glazuro-
wanej płytki; 2 fragm. kafli (14/1/M, ryc. 201:4); 
fragm. cybucha fajki (26/1/S); fragm. przyszwy 
obuwia skórzanego (27/1/S).

WYKOP nr 8

Założony w narożniku SW kamienicy przy ulicy 
Kłodnej nr 26. Wymiary: 1 (W-E) × 1,4 m (N-S). 
Odsłonięto jedynie warstwę nowożytną o miąż-
szości ok. 0,4 m, którą tworzyła szara glina z ka-
wałkami cegieł (ryc. 16). W spągu wykopu, pod 
murem W, odkryto fragm. belki będący prawdopo-
dobnie pozostałością rusztu. Ściana S (frontowa) 
kamienicy nr 26 została niemal w całości znisz-
czona (rozebrana). Zachowały się tylko nielicz-
ne kamienie z podwaliny (do gł. 5,54 m n.p.m.).  

Ściana W (sąsiedzka z kamienicą nr 27) była rów-
nież słabo zachowana. Jej stopa sięgała do gł.  
4,85 m n.p.m. Posadowiona została na kamiennej 
podwalinie (4,65 m n.p.m.) i drewnianym ruszcie 
(4,41 m n.p.m.).
Źródła ruchome: 4 fragm. naczyń nowożytnych; 
tygielek gliniany (431/1/S, ryc. 207:6); fragm. dna 
butelki; 6 kawałków szyb okiennych (16/1/S).

WYKOP nr 9

Założony w narożniku NW pomieszczenia S ka-
mienicy przy ulicy Kłodnej nr 28. Wymiary:  
1,1 (W-E) × 1,45 m (N-S). Odsłonięto w nim 2 
warstwy (ryc. 18): mierzwę ze spalenizną o miąż-
szości ok. 0,6 m, opadającą na N, w której zna-
leziono: 4 fragm. naczyń wczesnośredniowiecz-
nych, fragm. naczynia siwego, fragm. naczynia 
przejściowego (17/1/S) i nożyk żelazny (6/1/S,  
ryc. 250:7) (warstwa II), datowaną na 4. ćwierć 
XIII – 1. połowę XIV wieku, oraz warstwę nowo-
żytną – szaro-żółtą glinę z pokruszonymi cegłami  
i drobnym gruzem o miąższości ok. 0,6 m na-
krywającą stopę muru, w której zalegały kamie-
nie z podwaliny oraz belka rusztu (pod murem  
W  – warstwa I).
Interpretacja 
Kamienica nr 28 została rozpoznana dwoma wy-
kopami nr 6 i 9. Granicą pomiędzy nimi była ścia-
na sąsiedzka między kamienicami 29 i 28 oraz 
mur frontowy kamienicy 28. Wykop nr 9 założono 
przy ścianie sąsiedzkiej kamienic 29 i 28. Ściana 
działowa w budynku nr 28 znajdowała się mniej 
więcej na przedłużeniu późnogotyckiej ściany tyl-
nej kamienicy 29. Prawdopodobnie pierwotnie był 
to jeden obiekt stojący na dwóch parcelach – 29  
i 28 o charakterze składowym – spichrzowym o gł. 
7,5 m i dł. ok. 10 m. Dane uzyskane w wykopie 
nr 9 nie potwierdzają tego jednoznacznie. Nowo-
żytna ściana działowa (N) posadowiona była głę-
biej niż ściana W. Jej stopa sięgała do gł. 4,55 m 
n.p.m. Nie było śladu późnogotyckiej ściany tyl-
nej (mogła zostać zniszczona bądź rozebrana). 
Ściana W, również nowożytna, miała stopę na gł.  
5,45 m n.p.m. Poniżej odsłonięto belkę – ruszt, po-
chyloną na N (5,28–5,01 m n.p.m.). W wykopie 
brak było śladów posadzki piwnicznej. Odsłonięta 
warstwa zasypiskowa (I) stanowi prawdopodobnie 
pozostałość wkopu fundamentowego. Nakładała 
się ona na warstwę średniowieczną (II) pochodzą-
cą z 4. ćwierci XIII – 1. połowy XIV wieku.
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WYKOP nr 10

Zlokalizowany w narożniku S-E kamienicy przy uli-
cy Kłodnej nr 26, przy ścianie frontowej i sąsiedzkiej  
z kamienicą nr 25. Wymiary: 1 (W-E) × 2,1 m 
(N-S). Odkryto 3 warstwy (ryc. 17). Najniżej za-
legała mierzwa z domieszką próchnicy i drobnymi 
grudkami gliny o miąższości ok. 0,15 m (spągu nie 
osiągnięto) – warstwa III. 
Źródła ruchome: 7 fragm. naczyń wczesnośred-
niowiecznych (19/1/M, 21/1/M); 12 fragm. ce-
ramiki siwej (w tym fragm. naczynia o kulistym 
dnie) (ryc. 154:3); 2 fragm. czerwonej ceramiki 
szkliwionej; fragm. kamionki siegburskiej; fragm. 
wczesnej kamionki oliwkowej; 3 fragm. liny  
z łyka (29/1/S, ryc. 216:4); 51 fragm. przedmio-
tów skórzanych (30/1/S). 
Chronologia: 4. ćwierć XIII – 1. połowa XIV wieku.
Warstwa II: brązowożółta glina o miąższości ok. 
0,55 m. W stropie odkryto pokruszone kawałki  
cegieł i zaprawy oraz kamienne podwaliny muru 
gotyckiego. Była to prawdopodobnie warstwa za-
sypiskowa związana z murem gotyckim.
Źródła ruchome: ciężarek gliniany (28/1/S, ryc. 207:4). 
Chronologia: XIV wiek.
Warstwy nowożytne: powyżej nawarstwień śred-
niowiecznych odkryto: szarą spiaszczoną próch-
nicę o miąższości ok. 0,4 m (warstwa Ib); oraz 
szarożółtą glinę o miąższości ok. 0,5 m, w której 
zalegały 2 poziomy kamieni będących pozostało-
ścią podwaliny ściany S – frontowej kamienicy 
(warstwa Ia) oraz żółtą glinę z dużą ilością gru-
zu, pokruszonych cegieł i zaprawą o miąższości  
ok. 0,9 m, która nakrywała kamienną podwali-
nę ściany S kamienicy (warstwa I). Warstwa ta 
miała charakter zasypiskowo-gruzowy, powsta-
ła najpewniej w wyniku porządkowania terenu po  
zniszczeniach wojennych.
Źródła ruchome: fragm. kafla (20/1/M); forma do 
wypieku ciasta (ryc. 202); fragm. ciężarka glinia-
nego (nr inw. 5/1/S, ryc. 207:1). 
Interpretacja
W obrębie ostatniej z badanych kamienic przy 
ulicy Kłodnej 26 założono 2 wykopy – nr 8 i 10. 
Wykop nr 10 umiejscowiony został w narożniku 
SE. Podobnie jak w wykopie nr 8 nie zachowa-
ła się tutaj ściana frontowa kamienicy. Widoczne 
były jedynie kamienie z podwaliny sięgające do 
gł. 4,28 m n.p.m. Natomiast w ścianie E (sąsiedz- 

kiej z kamienicą 25) poniżej gł. 3,99 m n.p.m.  
Jego podwaliną były duże kamienie występujące  

do gł. 3,58 m n.p.m. Mur stał na warstwie osad-
niczej-akumulacyjnej (warstwa III) datowanej na  
4. ćwierć XIII – 1. połowę XIV wieku. Dobrze 
czytelne było zasypisko wkopu do muru gotyckie-
go (warstwa II) oraz warstwy związane ze ściana-
mi nowożytnymi (warstwy Ia, Ib). 

WYKOP nr 11

Obejmował pomieszczenie SW w kamienicy przy 
ulicy Panieńskiej 46 oraz wcześniej wykonany 
wykop nr 3 zlokalizowany w narożniku NE tego 
pomieszczenia. Wymiary: 3,7 (W-E) × 6 – 6,25 m 
(N-S) (ryc. 19–22). 
Stratygrafia, zawartość, interpretacja i chrono-
logia warstw 
Warstwa IV: zalegała na całej powierzchni wyko-
pu. Tworzył ją szary gliniasty piasek z domiesz-
ką próchnicy o miąższości ok. 0,2 m. Strop war-
stwy wystąpił na poziomie 7,08 m n.p.m., eks-
plorację zakończono na gł. 6,9 m n.p.m. Wzdłuż 
muru S kamienicy odsłonięto 3 beczki odwadnia-
jące (oznaczone nr 4–6). Beczka nr 4 znajdowała 
się w odległości 0,4 m od ściany S. Miała średn.  
0,32 m, wykonano ją z 13 klepek dębowych. 
Beczka nr 5 znajdowała się w odległości 0,57 m  
od ściany S i 1,1 m od ściany E. Miała średn.  
ok. 0,25 m, była mocno zniszczona i zdeformo-
wana. W jej wnętrzu znaleziono 3 fragm. cerami- 
ki: wczesnośredniowiecznej, późnośredniowiecz-
nej i nowożytnej (53/1/M). Beczka nr 6 znajdowa-
ła się w odległości 0,62 m od ściany W i „zacho-
dziła” pod ścianę S (odsłonięto ją połowicznie). 
Warstwa miała charakter niwelacyjny. Wiąże się  
z okresem budowy starszych ścian budynku (N i S).
Źródła ruchome: 28 fragm. ceramiki późnośrednio-
wiecznej i nowożytnej (28/1/M); 38 kości zwie-
rzęcych (28/1/M); 2 beczki drewniane (273  
i 274/1/S); fragm. kafli (ryc. 201:2); przęślik gli-
niany (314/1/S, ryc. 206:4); 14 fragm. przedmio-
tów skórzanych (315/1/S); 2 przedmioty żelazne 
(312 i 313/1/S); misa miedziana (193/1/S); pobra-
no próbki dendrologiczne (77–82/1/P).
Chronologia: średniowiecze/nowożytność. 
Warstwa III: szarożółty gliniasty piasek o miąższo-
ści 0,2–0,3 m, którego strop odsłonięto na pozio-
mie 7,38 m n.p.m. Wzdłuż muru ściany W kamie-
nicy odsłonięto pozostałości 5 beczek odwadniają-
cych (oznaczono nr 1–5). Beczka nr 1 znajdowała 
się w narożniku NW pomieszczenia w odległości 
0,2 m od ściany N. Miała średn. ok. 0,54 m. Wy-
konano ją z 11 klepek dębowych. W jej wnętrzu 
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znaleziono 3 fragm. kamionki siegburskiej i kość 
zwierzęcą (54/1/M). Beczka nr 2 znajdowała się 
w środkowej części pomieszczenia, ok. 0,2 m od 
ściany W i 2,4 m od ściany N. Miała średn. 0,58 m.  
Wykonano ją z 10 klepek dębowych. Beczka nr 3 
znajdowała się w części SW pomieszczenia, w od-
ległości 0,32 m od ściany W i 1,34 m od ściany 
S. Zbudowana była z 11 klepek dębowych. Mia-
ła średn. 0,34–0,4 m. Beczki nr 4 (13 klepek) i 5  
(4 klepki) usytuowane były przy ścianie S były 
mocno zdeformowane. Ich średn. mogły wynosić 
ok. 0,4 i 0,3 m.
Źródła ruchome: 43 fragm. ceramiki (27/1/M);  
w tym 3 ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych; 
9 ułamków naczyń siwych; 31 ułamków naczyń 
nowożytnych; 47 kości zwierzęcych (27/1/M); 
fragm. cybucha fajki (310/1/S); beczki drewnia-
ne (270–274/1/S); 2 gwoździe (311/1/S); pobrano 
próbki dendrologiczne z beczki (77–79/1/P).
Chronologia: średniowiecze/nowożytność.
Warstwy II–I: warstwę II wyznaczył horyzont 
mocno zniszczonych cegieł (strop na poziomie  
7,4 m n.p.m) – II poziom posadzki piwnicznej da-
towany na okres średniowiecza/nowożytność. Po-
zostałe warstwy z okresu nowożytnego zawie-
rały: mieszaninę gruzu z szarożółtym piaskiem  
o miąższości ok. 0,4 m; szarożółty piasek bez żad-
nych domieszek zalegający na poziomie (strop)  
7,88–7,89 m n.p.m. (warstwa Ia), będący podsyp-
ką pod posadzkę nowożytnej piwnicy (warstwa I). 

WYKOP nr 12

Obejmował pomieszczenie SE w kamienicy przy 
ulicy Panieńskiej 46. Od N ograniczała go tyl-
na ściana kamienicy, od E mur sąsiedzki między 
budynkami Panieńska 46 i Kłodna 30, od W ścia-
na między pomieszczeniami w budynku nr 46.  
Wymiary: 9,4 (W-E) × 6–7,2 m (N-S). 
Warstwa II: odkryta w wykopie kanalizacyjnym 
biegnącym wzdłuż ściany W wykopu, która za-
wierała szarą próchnicę z niewielką ilością mierz-
wy, szczątkami drewna i węgielkami drzewny-
mi o miąższości ok. 0,4 m. Zalegała do poziomu  
ok. 7 m n.p.m. (strop). 
Źródła ruchome: 8 fragm. naczyń wczesnośrednio-
wiecznych; fragm. kamionki siwej angobowa-
nej (Dolna Saksonia) (67/1/M); 31 kości zwie-
rzęcych (67/1/M); 3 fragm. przedmiotów skórza-
nych (253/1/S); osełka (252/1/S). Związana była 
z osadnictwem poprzedzającym budowę kamienic  
w okresie średniowiecza. 

Warstwa I: tworzył ją szary piasek z gruzem (strop 
na poziomie 7,90 m n.p.m.) o miąższości ok. 0,9 m. 
Źródła ruchome: 207 fragm. ceramiki późno-
średniowiecznej i nowożytnej (29/1/M); 3 kości  
zwierzęce (29/1/M); gliniany ciężarek do sieci 
(142/1/S, ryc. 207:2). Warstwa o charakterze za-
sypiskowo-gruzowym (nie natrafiono tutaj na po-
zostałości posadzki piwnicznej, ani nawarstwienia 
mogące się wiązać z funkcjonowaniem piwnicy).

WYKOPY 13 i 14

Wykop nr 13 wytyczony został w części N kamie-
nicy przy ulicy Panieńskiej nr 46. Jego granica N 
przebiegała w odległości 7,3 m na S od muru miej-
skiego i była do niego równoległa. Od W wykop 
dochodził do muru kamienicy. Granica E prze-
biegała w odległości 9 m od ściany W kamienicy  
i wychodziła ok. 0,3 m poza ostatnią linię zabudo-
wy. Granicę S wykopu stanowiła ściana tylna ka-
mienicy. Pierwotne wymiary wykopu wynosiły:  
9 m (po linii W-S) × 9,2–9,9 m (po linii N-S). Już 
w trakcie prac, w związku z odsłonięciem średnio-
wiecznego budynku ramowo-słupowego wykop 
został poszerzony w kierunku E. Poszerzenie mia-
ło wymiary 6 m (W-E) × 6,5 m (N-S). Granicę S 
stanowiła ściana tylna kamienicy (na przedłużeniu 
granicy S wykopu), granicę E mur sąsiedzki mię-
dzy kamienicami Panieńska 46 a Kłodna 30. Mię-
dzy wykopem nr 13 a poszerzeniem pozostawiono 
świadek o szer. 0,8 m. Eksploracja warstw w tej 
części odbyła się jedynie do rzędnej konstrukcyj-
nej 7 m n.p.m. 

Odkrycie w wykopie nr 13 pozostałości wczes-
nośredniowiecznego wału obronnego spowodowa-
ło zmianę wcześniejszych założeń badawczych.  
W porozumieniu z Zachodniopomorskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie 
przedłużono termin wykonania prac archeologicz-
nych w celu dokładniejszego przebadania umoc-
nień – ich konstrukcji, przebiegu i chronologii. Do 
tego zadania dostosowano również wyznaczenie te-
renu dalszych prac. Wykop nr 13 zawężono do czę-
ści NW do wymiarów 3 m (W-E) × 4,4 m (N-S),  
a w odległości 1 m na N od niego wytyczono do-
datkowo nowy wykop oznaczony nr 14 o wymia-
rach 7,2 m (W-E) × 4,7 m (N-S). Jego granica N 
przebiegała w odległości 1,5 m od muru miejskie-
go i była do niego równoległa, granicę W wytyczo-
no na przedłużeniu granicy W wykopu nr 13. 

Warstwy kulturowe w wykopach nr 13 i 14 nu-
me rowane były w sposób ciągły, to znaczy warstwy  
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wyróżnione w wykopie nr 14, a mające kontynu-
ację w wykopie nr 13 zostały oznaczone tym sa-
mym numerem (profile, ryc. 23–30). Prezentuje-
my je w układzie chronologicznym.
Stratygrafia, zawartość, interpretacja i chrono-
logia warstw
Calec: strop calca został osiągnięty został jedy-
nie w części N-W wykopu nr 14 na gł. 1 m n.p.m. 
Uchwycono go za pomocą serii odwiertów, ponie-
waż z powodu dużej przesiąkliwości wody, zale-
gająca na jego stropie warstwa XLVII nie zosta-
ła do końca wyeksplorowana. Calec tworzyła war-
stwa namuliskowa, na której posadowiony został 
wał obronny – warstwy XLVII do XIV.
Warstwa XLVII: odsłonięta w wykopie nr 14,  
w jego części N-W. Tworzyła ją żółtoszara glina  
o miąższości ok. 2,9 m. Zasięg warstwy w kie-
runku E i S nie został rozpoznany. Jej strop opada  
w kierunku S (ryc. 23, 24). Ze względów technicz-
nych (duża przesiąkliwość wody) nie udało się 
wyeksplorować całej warstwy i osiągnąć jej spą-
gu. Eksplorację doprowadzono do gł. 3 m n.p.m. 
Następnie zastosowano metodę odwiertów, co 
pozwoliło stwierdzić, że sięga do gł. 1 m n.p.m.  
W warstwie nie zarejestrowano wyraźnych kon-
strukcji drewnianych, poza pojedynczą belką o dł. 
ok. 1, 5 m i średn. ok. 0,15 m. Odsłonięto ją na gł. 
0,5 m od stropu warstwy, w odległości 0,9 m od 
profilu N. Ułożona była na linii E-W. Jest to gli-
niane jądro najstarszej fazy wału obronnego. 
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: koniec X/początek XI wieku (?).
Warstwa XLVI: wystąpiła jedynie w części W wy-
kopu nr 14 (na całej eksplorowanej powierzchni). 
Tworzyły ją przewarstwienia żółtej gliny, brunat-
nej mierzwy i szarobrązowej próchnicy o miąż-
szości 0,25–0,4 m. Jej zasięg w kierunku S nie zo-
stał rozpoznany. Strop nakrywały warstwy XLIV 
i XLV. Opadała łagodnie w kierunku S. Warstwa 
wydaje się być niwelacją przygotowującą teren 
pod wzniesienie nowej, kolejnej (II) fazy wcze-
snośredniowiecznego wału obronnego.
Źródła ruchome: 2 fragm. ceramiki wczesnośred-
niowiecznej (146/1/M); 3 kości zwierzęce (146/1/M).
Chronologia: przełom X/XI – początek XI wieku.
Warstwa XLV: odsłonięta w wykopie nr 14, w jego 
środkowo-zachodniej części. Jej zasięg w kierun-
ku S nie został rozpoznany. Nakrywała warstwę 
XLVI. Tworzyła ją żółtoszara glina z min. domiesz-
ką brązowej próchnicy o miąższości 0,3–0,5 m.  

Schemat wykopów nr 13 i 14 wraz z poszerzeniem
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Zasięg warstwy w kierunku E nie został rozpo-
znany (ta część wykopu nie była eksplorowana). 
Jej strop opada w kierunku S. Od S graniczyła  
z warstwą XLIV.

W warstwie zarejestrowano konstrukcje drew-
niane będące podstawą wału fazy II (ryc. 31)  
w postaci 3 belek ułożonych równolegle do prze-
biegu wału (na linii E-W). Pierwszą, do której do-
chodziły krótsze prostopadłe beleczki, odsłonię-
to tuż przy profilu N, kolejną 0,7 m na S od niej, 
trzecią na granicy z warstwą XLIV. Ich zadaniem 
było wzmacnianie i stabilizacja glinianej podsta-
wy wału wczesnośredniowiecznego. 
Źródła ruchome: 53 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (141/1/M), w tym: 4 fragm. naczyń 
rodziny form (RF) D3; 2 fragm. G; fragm. dna typu 
I:a; 2 fragm. den typu I:c:2; 59 kości zwierzęcych 
(141/1/M); przedmiot żelazny (389/1/S); stoż-
kowata oprawka z poroża (386/1/S, ryc. 262:2); 
szczątki ichtiologiczne (249/1/P).
Chronologia: przełom X/XI – początek XI wieku. 
Warstwa XLIV: odsłonięta w wykopie nr 14,  
w jego środkowo-zachodniej części, bezpośred-
nio pod warstwą XLII i XLI. Tworzyła ją żółto-
szara glina z min. domieszką brązowej próchnicy 
o miąższości 0,25–0,3 m. Zasięg warstwy w części 
E nie został rozpoznany (ta część wykopu nie była 
eksplorowana). Jej strop opada łagodnie w kierun-
ku S. Od N graniczy z warstwą XLV.
W warstwie zarejestrowano konstrukcje drewnia-
ne stanowiące stopę wału fazy II (ryc. 31). Na gra-
nicy warstw XLV i XLIV leżały dwie belki (jedna 
pod drugą) w odległości 0,1 m od siebie. Ułożone 
były wzdłuż przebiegu wału. Na nich leżały krót-
kie (0,5–0,6 m) beleczki ułożone prostopadle do 
linii przebiegu umocnień. 
Źródła ruchome: 22 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (142/1/M): 2 fragm. naczyń RF D; 
fragm. RF G; fragm. dna typu I:a; 2 kości zwie-
rzęce (142/1/M). 
Chronologia: przełom X/XI – początek XI wieku.
Warstwa XLIII: odsłonięta w wykopie nr 14,  
w jego części N i środkowo-wschodniej. W czę-
ści N-W zachowała się w stanie nienaruszonym. 
Tworzyła ją szara glina z dużą ilością próchnicy  
i węgielkami drzewnymi o miąższości w części  
W 1,5 m (w części E nieokreślona). Jej strop 
opada w kierunku S. Strop warstwy w całości  
nakrywała warstwa XLII.

3 Por. opracowanie źródeł masowych, rozdz. II.
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W warstwie odsłonięto konstrukcje drewniane 
two rzące jądro wału (ryc. 32, 33–37). Były to kon-
strukcje przekładkowe: połupane niewielkie be-
leczki układano poprzecznie w stosunku do linii 
przebiegu wału i obsypywano gliną przemieszaną 
z próchnicą i węgielkami drzewnymi. Zewnętrzny 
stok jądra zabezpieczono okrąglakami układany-
mi wzdłuż linii wału – prostopadle do belek prze-
kładki i dodatkowo oblepiano gliną. Konstrukcje 
przekładki sięgały od spągu jądra do ¾ jego wys. 
Powyżej nie występowały. Stok jądra jest stro-
my, uformowany niemal pod kątem 90°. Szer. 
przekładki wynosi ok. 1,5 m. W części E kon-
strukcje zostały w znacznym stopniu zniszczone 
(prawdopodobnie w wyniku pożaru) i tworzą cha-
otyczne rumowisko. Wraz z warstwą zsunęły się  
w kierunku S (szer. 3,5 m). 
Źródła ruchome: 149 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (140 i 147–149/1/M): 32 fragm. 
RF D; 3 fragm. RF G; 2 fragm. RF M; 2 fragm. 
RF P; 9 określonych typologicznie den typów:  
I:a – 5 fragm. oraz po jednym typu I:b:1, 
I:c:1, II:a i II:b:1; 189 kości zwierzęcych (140  
i 147–149/1/M); pobrano próbki dendrologicz-
ne (242–248/1/P), z których uzyskano 2 daty: 
996+x/-7 i 996+x/-7. 
Chronologia: przełom X/XI – początek XI wieku.
Warstwa XLIIa: płaszcz wału fazy II – odsłonięta 
w północno-środkowej części wykopu nr 14, pa-
sem o szer. ok. 2 m ciągnącym się na wzdłuż sto-
ku wału na odcinku o dł. 5,2 m. Tworzyła ją żółta 
glina o miąższości od 0,1 m w części W, do 0,25 m  
w części E. Nie dochodziła do profili W i E. Jej 
strop opadał w kierunku E. 
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: przełom X/XI – początek XI wieku.
Warstwa XLII: płaszcz wału fazy II – odsłonięta  
w wykopie nr 14, niemal na całej jego powierzchni 
z wyjątkiem pasa o szer. 1,1 do 1,6 m wzdłuż pro-
filu S. Tworzyły ją przewarstwienia zielonkawej  
i żółtej gliny z brązową próchnicą o miąższości 
0,35 m na szczycie wału do maks. 1,85 m. Warstwa 
układała się po stoku i nakrywała grubym płasz-
czem (do 1,85 m) jądro wału. Jej strop opadał w kie-
runku S. Różnica wys. najwyższego i najniższego 
punktu na stropie warstwy wynosiła 2,4 m. Stopa 
wału, na S przy profilu W ograniczona była belką 
o przekroju trójkątnym. Ok. 0,5 m powyżej stopy 
odsłonięto kolejny rząd belek (3 zachodzące jed-
na na drugą) ułożone wzdłuż linii przebiegu wału. 
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Warstwa XLII

Warstwa XLI

Źródła ruchome: 37 fragm. ceramiki wczesnośred-
niowiecznej (139 i 144/1/M): 4 fragm. naczyń RF 
D; fragm. dna typu II:b:1; 62 kości zwierzęce (139 
i 144/1/M). 
Chronologia: przełom X/XI – początek XI wieku.
Warstwa XLI: wystąpiła w S-W i środkowej części 
wykopu nr 14 oraz w środkowej części wykopu nr 
13. Tworzyła ją mierzwa przemieszana z próchni-
cą, węgielkami drzewnymi i cętkami gliny o miąż-
szości do 1,3 m w części N (w części S eksplora-
cję zatrzymano na poziomie stropu). W części N 
(wykop nr 14) jej strop opadał ostro w kierunku S, 
zaś w części S (wykop nr 13) spadek był łagodny. 
Spąg nakładał się na strop wału obronnego II fazy.
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Źródła ruchome: 28 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (145/1/M): 4 fragm. naczyń RF D; 
fragm. naczynia RF E; 2 fragm. naczyń RF G; 
fragm. naczynia RF P; 2 fragm. den typu I:b:1;  
56 kości zwierzęcych (145/1/M). 
Chronologia: ok. połowy XI wieku.
Budynek plecionkowy nr 6
W części N wykopu nr 13, na stropie warstwy XLI 
odsłonięto część S budynku wzniesionego w kon-
strukcji plecionkowej (ryc. 38, 39). Widoczna jest 
jego ściana S na odcinku o dł. 2,2 m. W obrębie wy-
kopu jego wymiary wynoszą 2,7 (W-E) × 0,9–1 m  
(N-S). W obrębie budynku wydzielono 2 poziomy 
klepiska oznaczone jako warstwa XL (młodsza), 
XLa (starsza) oraz palenisko w obudowie drew-
nianej (warstwa XLa1). 
Warstwa XLa: starszy poziom klepiska w budynku 
plecionkowym – wystąpiła jedynie na małej po-
wierzchni w części N wykopu nr 13. Tworzyła ją 
żółta glina o miąższości ok. 0,15 m. Strop opadał 
nieznacznie na E. Spąg nakładał się na strop war-
stwy osadniczej XLI. 
Źródła ruchome: 38 fragm. ceramiki wczesnośred-
niowiecznej (108/1/M): 5 fragm. naczyń rodzi-
ny form G; fragm. misy RF R; 4 fragm. den typu 
I:c:2; 23 kości zwierzęce 108/1/M). 
Chronologia: ok. połowy XI wieku. 
Warstwa XL: młodszy poziom klepiska w budyn-
ku plecionkowym – wystąpiła jedynie na małej po-
wierzchni w narożniku S-W wykopu nr 14 i w N 
części wykopu nr 13. Tworzyła ją szarożółta glina 
o miąższości ok. 0,06 m. Strop opadał nieznacznie 
na E. Spąg w części N nakładał się na strop war-
stwy osadniczej XLI. 
Źródła ruchome: 6 fragm. ceramiki wczesnośrednio-
wiecznej (138/1/M), w tym fragm. naczynia RF G. 
Chronologia: ok. połowy XI wieku.
Warstwa XLa1: palenisko w budynku plecionko-
wym (prawdopodobnie dwufazowe) w obrębie bu-
dynku plecionkowego. Od E i W palenisko ogra-
niczały beleczki o przekroju ok. 0,08 m i dł. 0,74 
m. Pomiędzy nimi, w wypełnisku, znajdowała się 
żółta, lekko przepalona glina z kamieniami, drob-
niutką polepą i spalenizną o miąższości ok. 0,25 m,  
w której odsłonięto 2 warstwy kamieni różnej wiel-
kości, a pomiędzy nimi rozmytą smugę spalenizny 
i pokruszoną polepę. Spąg warstwy zagłębiony był 
w strop warstwy XLa (starszy poziom klepiska). 
Źródła ruchome: 3 fragm. ceramiki wczesno śred nio-
wiecznej (111/1/M), w tym fragm. naczynia RF G; 
kość zwierzęca (111/1/M). 

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych

Warstwa XLa

Chronologia: ok. połowy XI wieku. 
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zaobserwowano gliniane klepisko (oznaczone jako 
warstwa XXXIX). 
Warstwa XXXIX: klepisko – poziom użytkowy 
w budynku zrębowym nr 5, na małej powierzchni 
w narożniku S-W wykopu nr 13. Tworzyła je sza-
rożółta glina, odsłonięty został jedynie strop war-
stwy. Na tym poziomie eksploracja w wykopie nr 
13 została zatrzymana. 
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: ok. połowy XI wieku (?).
Warstwa XXXVIII: wystąpiła w części S wykopu 
nr 14 oraz niemal na całej powierzchni wykopu nr 
13, z wyjątkiem części S, gdzie dochodziła do bel-
ki budynku zrębowego oraz pasa wzdłuż profilu 
E. Tworzył ją szary gliniasty piasek o miąższości  
w części N (wykop nr 14) 0,05–0,3 m i 0,15–0,23 m  
w wykopie nr 13. Strop warstwy opadał łagodnie 
na S i S-E. 
Źródła ruchome: 89 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (107/1/M, 137/1/M): 4 fragm. na-
czyń RF D; 6 fragm. naczyń RF G; 5 sklasyfi-
kowanych ułamków den typów: po jednym typu 
I:b:1 i I:c:2 oraz I:c:1 – 3 fragm.; 51 kości zwie-
rzęcych (107/1/M, 137/1/M); fragm. przedmiotów  
skórzanych (390/1/S). 
Chronologia: ok. połowy XI wieku. 
Warstwa XXXVII: wystąpiła w części S wykopu 
nr 13 (z wyjątkiem pasa wzdłuż profilu E). Two-
rzyła ją brązowa próchnica ze spalenizną o miąż-
szości 0,2 m. Strop nieznacznie opadał na S. War-
stwa nakładała się na pozostałości budynku zrębo-
wego. Od N przecięta przez wkop nr 1. 
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: ok. połowy XI wieku. 
Wkop nr 1: zarejestrowany został w części N-W 
wykopu nr 13 (0,7 m od profilu N). „Wychodził” 
spod warstwy XXXVI, która nakrywa jego strop. 
Przecinał warstwy XXXVII, XXXVIII, XL, XLa, 
XLI. Jego wypełnisko tworzyły przewarstwienia 
gliny i mierzwy o miąższości do 0,4 m. Całkowi-
te wymiary wkopu nie są znane (w ramach wykopu 
nr 13 odsłonięta została jedynie jego część E o wy-
miarach 1,5 (N-S) × 0,5 m (W-E), pozostała „wcho-
dziła” w profil W). Wkop w przekroju nieckowaty. 
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: ok. połowy XI wieku (?).
Warstwa XXXVI: wystąpiła w części S wykopu 
nr 14 oraz niemal na całej powierzchni wykopu nr 
13, z wyjątkiem pasa wzdłuż profilu E, gdzie zo-
stała przecięta przez przekop. Wyznaczona została  

Anna Uciechowska-Gawron 
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przez mierzwę z przewarstwieniami gliny, w czę - 
ści centralnej również brązowej próchnicy i spale-
nizny o miąższości w części N (wykop nr 14) do 
0,25 m (wyklinowuje się na E) i 0,18 (część N) 
do 0,34 m (część S) w wykopie nr 13. Strop war-
stwy opadał w kierunku S i S-E. W narożniku S-W, 
na odcinku o dł. 1,6 m odsłonięto fragm. plecionki 
(ryc. 41) – ściany? płotu? o dł. 1,6 m. 
Źródła ruchome: 84 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (109/1/M, 136/1/M): 11 fragm. na-
czyń RF G; fragm. naczynia RF H; fragm. naczy-
nia RF J; 5 sklasyfikowanych ułamków den ty-
pów: I:b:1 – 1 fragm. i I:c:2 – 4 fragm.; 90 kości 
zwierzęcych (109/1/M, 136/1/M); 9 fragm. przed-
miotów skórzanych (383/1/S); osełka kamienna 
(361/1/S, ryc. 256:2). 
Chronologia: ok. połowy XI wieku. 
Warstwa XXXV: wystąpiła jedynie w części S-E 
wykopu nr 14, w pasie o szer. ok. 2 m. Tworzyła ją 
żółtoszara glina o miąższości do 0,25 m. Strop nie-
znacznie opadał na S. 
Źródła ruchome: szczątki ryb (próbka ichtiologicz-
na 241/1/P). 
Chronologia: ok. połowy XI wieku.
Warstwa XXXIVa: wystąpiła tylko lokalnie w części 
S-W wykopu nr 13 w odległości ok. 1,10 m od profi-
lu S. W części E była przecięta przez młodszy prze-
kop. Wyznaczona została przez żółtą glinę z dużą ilo-
ścią zlasowanych kamieni o miąższości ok. 0,10 m. 
Źródła ruchome: 26 fragm. ceramiki wczesnośred-
niowiecznej (103/1/M): fragm. naczynia RF G;  
2 fragm. naczyń RF J; fragm. dna typu I:c:1; 32 
kości zwierzęce (103/1/M); szczątki botaniczne  
(próbka botaniczna 195/1/P). 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku. 
Warstwa XXXIV: wystąpiła w części S wykopu nr 
14 pasem o szer. do 1,3 m oraz w części W wykopu 
nr 13 pasem o szer. od 1,5 m (w części N) do 2 m  
(w części S). W części E była przecięta przez młod-
szy przekop. Wyznaczona została przez szarą gli-
niastą próchnicę o miąższości 0,05–0,2 m (większa  
w części środkowej i S). Spąg warstwy opadał na S-E. 
Źródła ruchome: 59 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (105/1/M, 134/1/M): fragm. naczy-
nia RF D; 4 fragm. naczyń RF G; fragm. naczy-
nia RF J; 4 sklasyfikowane dna typu I:c:2; 32 ko-
ści zwierzęce (105/1/M, 134/1/M); 2 strzępy skóry 
(380/1/S); szczątki botaniczne (próbki botaniczne 
196–197/1/P). Warstwa niwelacyjna bądź osadni-
cza u podnóża wału. 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych
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Warstwa XXXIIIc2: wystąpiła w części N-E wy-
kopu nr 14. Tworzyła ją szara glina w części środ-
kowej i żółtoszara przy profilu E (ryc. 25) o zróż-
nicowanej miąższości od 0,02 do 0,5 m (więk-
sza w części środkowej). Nakładała się na war-
stwy XLI i XLII pasem o szer. do 1,5 m. Strop  
i spąg były silnie pofałdowane. Warstwa niwelacyj-
na, tworząca jednocześnie jądro kolejnej III fazy  
wału obronnego. 
Źródła ruchome: brak.
Chronologia na podstawie stratygrafii: koniec 1. – 2.  
ćwierć XII wieku (?).
Warstwa XXXIIIc1: warstwa niwelacyjna tworzą-
ca też jądro kolejnej III fazy wału obronnego wy-
stąpiła tylko w części N-E wykopu nr 14, gdzie ją-
dro wału zostało silnie zniszczone i zniekształco-
ne i zaistniała konieczność wyrównania poziomu 
przed jego odbudową. Tworzyła ją brązowa próch-
nica przemieszana z gliną o zróżnicowanej miąż-
szości od 0,05 (w środkowej części wykopu) do 
0,6 m (w przegłębieniach). Nakładała się na war-
stwę XXXXIIIc2 pasem o szer. do 1,8 m. Strop 
opadał ostro na S i SE. 
Źródła ruchome: brak.
Chronologia na podstawie stratygrafii: koniec 1.–2.  
ćwierć XII wieku (?).
Warstwa XXXIIIc: jądro kolejnej III fazy wału 
obronnego – wystąpiła niemal na całej powierzch-
ni wykopu nr 14 z wyjątkiem pasa o szer. 0,6 do 
1,2 m wzdłuż profilu S. Tworzyła ją szarozielon-
kawa glina o miąższości najmniejszej na szczycie 
wału w narożniku N-W – 0,15 m, na stoku 0,55 m. 
Nakładała się na warstwę XXXIIIc1 i LXII. Strop 
opadał ostro na S i S-E. Strop i spąg były silnie po-
fałdowane. W profilu E wykopu odsłonięto piono-
wo wbity (prawdopodobnie na poziomie warstwy 
XXIII) pal, odgraniczający warstwę XXXIIIc od 
sąsiadującej z nią od S warstwy XXXII. 
Źródła ruchome: 4 fragm. ceramiki wczesnośred-
niowiecznej (129/1/M), w tym: fragm. naczynia 
RF J; 4 kości zwierzęce (129/1/M). 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.
Konstrukcje drewniane (ryc. 42–54)
W części W wykopu nr 14 w warstwach XXXIIIc, 
XXXIIIb, XXXIIIa na skraju stoku jądra wału od-
słonięto belki o dł. 0,56–0,78 m ułożone prosto-
padle do przebiegu wału. Belki układane były na 
przemian z warstwami gliny. Odległości między 
nimi wynosiły od 0,1 do 0,18 m. Konstrukcje ta-
kie wystąpiły przy profilu W i w części środkowej 
wykopu w odległości 2,8 m od siebie.
Warstwa XXXIIIa: jądro wału obronnego – wystąpi-
ła w części N wykopu nr 14 pasem o szer. 1,3–1,9 m.  

Anna Uciechowska-Gawron 
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Tworzyła ją brązowa i brązowoszara glina (0,2 m 
w części E, 0,4 m w części W). Nakładała się czę-
ściowo na warstwę XXXIIIb. Strop opadał na S. 
Przy profilu S, w części E wykopu została znisz-
czona na powierzchni 0,8 × 0,5 m przez wkop  
i znajdującą się w nim beczkę odwadniającą.
Źródła ruchome: 14 fragm. ceramiki wczesnośre-
d niowiecznej (127/1/M): fragm. naczynia RF G;  
2 fragm. naczyń RF J; 9 kości zwierzęcych (127/1/M). 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.
Warstwa XXXIIIb: jądro kolejnej fazy wału obron-
nego – wystąpiła w N części wykopu nr 14 pa-
sem o szer. 1,5–2,5 m. Tworzyła ją pomarańczowa 
przepalona glina ze spalenizną w części W (0,05– 
0,1 m) i szara glina z dużą ilością spalenizny  
w części E (ok. 0,3 m). Nakładała się częściowo na 
warstwę XXXIIIc1. Strop opadał ostro na S i S-E. 
Przy profilu N, w części E wykopu warstwa zosta-
ła zniszczona na przestrzeni 0,8 × 0,5 przez wkop  
i znajdującą się w nim beczkę odwadniającą.
Źródła ruchome: 4 fragm. ceramiki wczesnośrednio-
wiecznej (126/1/M); 2 kości zwierzęce (126/1/M). 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.
Warstwa XXXIII: jądro wału obronnego – wystą-
piła w części N wykopu nr 14, między profilem 
W a wkopem do beczki odwadniającej, pasem  
o szer. 1,5 m (w części W) i 0,5 m (przy wkopie). 
Tworzyła ją żółta glina z kamieniami o miąższości  
ok. 0,3 m. Nakładała się częściowo na warstwę 
XXXIIIa. Strop opadał na S i S-E. Przy profilu 
N, w części E wykopu, została zniszczona na po-
wierzchni 0,8 × 0,5 m przez wkop i znajdującą się 
w nim beczkę odwadniającą.
Źródła ruchome: 173 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (66/1/M): fragm. naczynia RF 
D; 12 fragm. naczyń RF G; 19 fragm. naczyń RF 
J; fragm. naczynia RF K; fragm. naczynia RF M;  
2 fragm. mis RF R; 6 sklasyfikowanych den typów:  
I:c:1 – 3 fragm.; I:c:2 – 2 fragm.; II:b:1 – 1 fragm.; 
53 kości zwierzęcych (66/1/M). 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.
Warstwa XXXII: warstwa konstrukcyjna wału (w wy-
kopie nr 13 prawdopodobnie wypełnisko skrzy-
ni wału) – wystąpiła w części S wykopu nr 14 
pasem o szer. do 1,5 m i w części N-W wykopu  
nr 13 (ryc. 43, 46–54). Tworzyły ją przewarstwie-
nia gliny, szarego gliniastego piasku i mierzwy  
o miąższości: wykopie nr 14 0,1–0,4 m w części E; 
w wykopie nr 13 do 0,35 m. Nakładała się na war-
stwy XXXIIIc i XXXIV. Strop opadał na S i S-E. 
Na granicy N jej występowania (przy profilu E  

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych
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i w pobliżu profilu W w wykopie nr 14) odsłonię-
to wbite pionowo pale. W wykopie nr 13 od E i S 
warstwa była ograniczona belkami. Niektóre mia-
ły ślady nadpalenia. Na belkach po stronie E wi-
doczne były zręby – najprawdopodobniej pocho-
dziły z innych konstrukcji i zostały użyte wtórnie. 
W tej części wykopu warstwa przekraczała o ok.  
0,5 m belki (na spągu o 0,9 m). Wzdłuż belki E,  
w odległości kilkunastu cm widoczny jest rząd 
kołków niewiadomego przeznaczenia. Kołki wbi-
te były też w belkę po stronie S. Wzdłuż profilu 
W, w warstwie wystąpiła belka (średn. ok. 0,05 m)  
o dł. 0,8 m. 
Źródła ruchome: 25 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (99/1/M, 135/1/M): 2 fragm. 
naczyń RF G; 5 sklasyfikowanych den typów:  
I:c:1 – 1 fragm. i I:c:2 – 4 fragm.; 23 kości zwie-
rzęce (99/1/M, 135/1/M); fragm. pasa skórza-
nego (346/1/S); pobrano próbki dendrologiczne 
(186–192/1/M). 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.
Warstwa XXXIIa: wypełnisko skrzyni (?) wału 
obronnego – wystąpiła w S-W części wykopu  
nr 13, pomiędzy warstwą XXXIIb a profilem S. 
Tworzyły ją przewarstwienia gliny, mierzwy i pa-
sma spalenizny o miąższości ok. 0,5 m. Nakładała 
się na strop warstwy XXXIV. Od N i E ograniczo-
na była belkami (niektóre noszą ślady nadpalenia). 
Strop warstwy nieznacznie opadał na S. W war-
stwie wystąpiły kołki o nieznanym przeznaczeniu. 
Dwa z nich, wbite przy belce N, mogły tworzyć 
zabezpieczenie przed osuwaniem się na S. 
Źródła ruchome: 22 fragm. ceramiki wczesnośred-
niowiecznej (98/1/M): 2 fragm. naczyń RF G; 
fragm. naczynia RF J; fragm. dna typu I:c:2; 4 ko-
ści zwierzęce (98/1/M); przęślik gliniany (355/1/S, 
ryc. 206:5); 2 fragm. przedmiotów skórzanych 
(356/1/S); nóż żelazny (359/1/S, ryc. 250:6). 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.
Warstwa XXXIIb: wypełnisko wału – wystą-
piła w środkowej części wykopu nr 13, między 
warstwami XXXII na N, a warstwą XXXIIa na 
S. Tworzyła ją brązowa mierzwa o miąższości  
ok. 0,2 m. Nakładała się na strop warstwy XXXIV. 
Na stropie (pomiędzy belkami oddzielającymi 
skrzynie) odsłonięto 3 szerokie dranice (0,20– 
0,25 cm i gr. 0,03 m). Od E warstwa była ogra-
niczona belką (tą samą, która wyznacza zasięg 
skrzyni w S części wykopu). 
Źródła ruchome: 30 fragm. ceramiki wczesnośred-
niowiecznej (104/1/M): 2 fragm. den typu I:c:2; 
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23 kości zwierzęce (104/1/M); kołek drewnia-
ny (oprawka? 358/1/S, ryc. 216:6); ścinek skó-
ry (357/1/S); pobrano próbki dendrologiczne 
(193–194/1/M). 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.
Warstwa XXXI: wał obronny (ryc. 43–54) – wys-
tąpiła w S części wykopu nr 14, pasem o szer. 
0,65 m, w części W i 2,8 m w części E oraz 
w części W wykopu nr 13, pasem o szer. 0,6 m  
w części N, do ok. 2 m w części S. Tworzyła ją 
mieszanina mierzwy z próchnicą o miąższości  
0,53–0,22 m. Nakładała się na strop warstwy 
XXXIIIc (w wykopie nr 14) i XXXII, XXXIIa  
i b (w wykopie nr 13). Strop warstwy opadał na S 
(w części N-E występowania – w wykopie nr 14 
ostro). W części środkowej wykopu nr 13 wypeł-
niała przegłębienie między skrzyniami do pozio-
mu dranic na stropie warstwy XXXIIb. 
Źródła ruchome: 167 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (96–97/1/M, 132–133/1/M; ryc. 
123:3): 4 fragm. RF D; fragm. RF E; 14 fragm. 
RF G; fragm. RF H; 10 fragm. RF J; fragm. RF R;  
8 sklasyfikowanych typologicznie den typów: 
I:c:1 – 1 fragm. i I:c:2 – 7 fragm.; 118 kości zwie-
rzęcych (96–97/1/M, 132–133/1/M); 2 klepki ce-
brzyka (339/1/S, ryc. 214:3); 8 fragm. przedmiotów 
skórzanych (344/1/S, 381/1/M, 385/1/M); gwóźdź 
żelazny (345/1/S); przedmiot żelazny (382/1/M), 
fragm. sierpa (384/1/M, ryc. 249:4); pobrano 
próbki ichtiologiczne (231/1/P, 239/1/P), bota-
niczne (179–181/1/M) i dendrologiczne (173/1/M,  
228–229/1/M). 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.
Warstwa XXX: wał obronny (ryc. 46–54) – wys-
tąpiła w S części wykopu nr 14, pasem o szer.  
1,3 m w części W i 2,6 m w części E oraz w czę-
ści W wykopu nr 13 (w części E została przecię-
ta przez młodszy przekop). Tworzyły ją przewar-
stwienia gliny i próchnicy o miąższości: w wykopie 
nr 14 – 0,1–0,4 m (największa w części W); w wy-
kopie nr 13 – 0,23–0,55 m (strop zniszczony przez 
warstwy XXVIII i XXIX. Nakładała się na strop 
warstwy XXXI. Strop opadał na S-E (w wykopie 
nr 14) i E (w wykopie nr 13). W odległości 0,9 m 
od profilu N w wykopie nr 13, na przestrzeni ok.  
1 × 2 m, struktura warstwy uległa zmianie (ozna-
czono jako XXXa). Z warstwą tą wiążą się kon-
strukcje dwóch skrzyń (?) odsłoniętych w wykopie  
nr 13. Skrzynia w części N wykopu – widoczne były 
części belek tworzących ścianę S i E (wystąpiły 
na granicy warstwy XXXI, XXX, XXXa, XXIX).  
Skrzynia w części S – odsłonięto belki ścian N 

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych

Warstwa XXXI

i E (między warstwami XXX i XXXa i na po-
graniczu warstw XXX i XXXI). Prawdopodob-
nie również w narożniku S-E wykopu nr 14 od-
słonięte belki pochodzą ze zniszczonej skrzyni 
(3 belki ułożone równolegle do przebiegu wału,  
1 prostopadle). W narożniku S-W zaś widoczna 
była tylko 1 belka ułożona prostopadle do wału 
„wchodząca” w profil S. 
Źródła ruchome: 107 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (93–94/1/M i 131/1/M): fragm. 
RF D; 10 fragm. RF G; 2 fragm. RF J; fragm.  
RF R; 11 sklasyfikowanych typologicznie den 
typów: I:b:1 – 2 fragm., I:c:1 – 2 fragm., I:c:2 –  
7 fragm.; 47 kości zwierzęcych (93–94/1/M  
i 131/1/M); przecinak żelazny (343/1/S, ryc. 
249:5); półfabrykat szydła (342/1/S, ryc. 257:4); 
fragm. osełki kamiennej (401/1/S); fragm. 2 szy-
deł kościanych (341/1/S, ryc. 257:3, 379/1/S, ryc. 
257:5); pobrano próbki: ichtiologiczne (230/1/P)  
i dendrologiczne (175–177/1/P). 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.
Warstwa XXXa: wał obronny – wystąpiła jedynie 
w wykopie nr 13 pomiędzy pozostałościami skrzyń 
drewnianych z konstrukcji wału (ryc. 46–96). Two-
rzyła ją brązowa próchnica o miąższości do 0,2 m.  
Granica N nieostra – warstwy XXX i XXXa prze-
nikały się. W części E zniszczona przez młodszy 
przekop. Nakładała się na strop warstwy XXXI. 
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.
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Warstwa XXIX: wał obronny (ryc. 46–54) – wystą-
piła w S części wykopu nr 14, pasem o szer. 1,2 m  
w części W i rozszerzającym się w części E do 
3,35 m oraz w części W wykopu nr 13 (w części 
W została przecięta przez młodszy przekop – za-
sięg nieznany). Tworzyła ją mierzwa przemiesza-
na z próchnicą, szczątkami drewna i spalenizną (na 
spągu w wykopie nr 13) o miąższości w wykopie 
nr 14 – 0,1–0,35 m, w wykopie nr 13 do 0,25 m.  
Nakładała się na strop warstwy XXX. Opadała 
na S-E (w wykopie nr 14) i E (w wykopie nr 13). 
Spąg pofałdowany, przegłębiony w części S. Przy 
granicy N występowania warstwy, w części E wy-
kopu wystąpiły konstrukcje drewniane w postaci  
4 belek ułożonych równolegle do przebiegu wału  
o dł. do 3,6 m i krótszych „przeplatających” je. Od 
S konstrukcję wzmocniono przez wbicie piono-
wych kołków. Belki ułożone są na stoku, na spągu 
warstwy. Od E „wchodzą” w profil. W części N-W 
odsłonięto 2 krzyżujące się belki. Granicę S wy-
stępowania warstwy wyznaczyła nadpalona belka 
leżąca na stropie („wchodzi” w profil W wykopu 
nr 13). W warstwie znajdowano również „luźne” 
szczątki drewna (dranice, beleczki). 
Źródła ruchome: 465 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (92/1/M i 128/1/M): 2 fragm. RF D; 
19 fragm. RF G; 36 fragm. RF J; 4 fragm. RF K; 
fragm. RF M; 4 fragm. RF R; 35 sklasyfikowanych 
den typów: I:b:1 – 2 fragm., I:b:2 – 5 fragm., I:c:1 –  
5 fragm., I:c:2 – 21 fragm., III:c:2 – 2 fragm.; 125 
kości zwierzęcych (92/1/M i 128/1/M); 2 klep-
ki miski drewnianej (338/1/S); 6 fragm. przed-
miotów skórzanych (375/1/S); 2 kółka meta-
lowe (377/1/S); blaszka mosiężna (374/1/S); 
przedmiot kamienny (376/1/S); hetka kościa-
na (378/1/S, ryc. 261:4); pobrano próbki: ichtio-
logiczne (226/1/P) i dendrologiczne (220–224  
i 227/1/P). Z konstrukcji drewnianych uzyskano  
2 daty: 1096+x/-7 i 1108+x/-7. 
Chronologia: koniec 1. – 2. ćwierć XII wieku.
Warstwa XXVIII: destrukcyjna – pożarowa (ryc. 
55, 56), wystąpiła niemal na całej powierzchni 
wykopu nr 14, z wyjątkiem jego części N-W oraz 
na całej powierzchni wykopu nr 13. Tworzyła ją 
mierzwa z dużą ilością spalenizny, a lokalnie przy 
profilu zachodnim wykopu nr 13 wystąpiła rów-
nież przepalona glina, a w narożniku N-E dużo 
ścinków drewna. W wykopie nr 14 miąższość 
wynosiła 0,05–0,2 m, w wykopie nr 13 była bar-
dzo zróżnicowana od 0,05 w części W do 0,95 m  
w części E. W części E wykopu nr 13 warstwy 
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od XXIX do XLa były przecięte przez „przekop”, 
którego wypełnisko stanowiła warstwa XXVIII. 
Nakładała się na strop warstwy XXIX i częściowo 
XXXIIIa. Strop nachylony był na S i S-E. 
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WARSTWA XXXa
                    XXX

5,74

5,55

5,72

5,10 4,80

5,70

5,58

5,53

5,58 4,75

XXXa

XXX

XXX

5,24

wkop 1

N

WYKOP  14

POSZERZENIE

WARSTWA XXIX

5,75

5,70 5,30

5,60

5,69 5,42

5,16

6,24

5,62 5,38

wkop 1

N

WYKOP  14

POSZERZENIE



41

fragm. misy RF R; fragm. pokrywy (RF N); 74 skla - 
syfikowane dna typów: I:b:1 – 7 fragm., I:b:2 –  
5 fragm., I:c:1 – 15 fragm., I:c:2 – 44fragm., III:b:2 –  
1 fragm., III:c:2 – 2 fragm.; 313 kości zwierzę-
cych (91/1/M, 101/1/M i 119–120/1/M, 122/1/M, 
125/1/M, 130/1/M); pływak z kory (348/1/S);  
6 ścinków skóry (337/1/S); fragm. przedmiotów 
skórzanych (350/1/S, 369/1/S, 373/1/S, 388/1/S); 
fragm. ciosły żelaznej (387/1/S, ryc. 249:6); 
gwóźdź ze skoblem (368/1/S, ryc. 252:6); oseł-
ka kamienna (349/1/S); igła kościana (372/1/S, 
ryc. 260:4); fragm. igły kościanej (347/1/S, ryc. 
260:3); fragm. grzebieni (367/1/S, 370/1/S, ryc. 
258:2,3), pobrano próbki dendrologiczne (174/1/P). 
Chronologia: koniec 1.–2. ćwierć XII wieku.
Warstwa XXVII: niwelacyjna? Wystąpiła na ca-
łej powierzchni wykopu nr 13, oraz w części S-W 
wykopu nr 13. Tworzyła ją szarożółta glina z do-
mieszką próchnicy w wykopie nr 14, i „czysta” gli-
na układająca się płatami w wykopie nr 13 (miąż-
szość 0,02–0,1 m). Nakładała się na strop warstwy 
XXXIII. Strop nachylony był na S i S-E. W war-
stwie wystąpiły pojedyncze belki – w wykopie  
nr 14 „wchodząca” w profil W, w wykopie nr 13  
w profil S (ryc. 55, 56). 
Źródła ruchome: 157 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (124/1/M): 4 fragm. RF G; 5 fragm. 
RF J; 3 fragm. RF K; 3 fragm. RF R; fragm. po-
krywy (RF N); 15 sklasyfikowanych den typów: 
I:b:1 – 2 fragm., I:b:2, I:c:1 – 5 fragm., I:c:2 –  
5 fragm., II:c:2, III:b:1. 
Chronologia: ok. połowy XII wieku.
Warstwa XXVIa: wał obronny – wystąpiła w wy-
kopie nr 14, pasem w jego części środkowej i N-E. 
Tworzyła ją mierzwa przemieszana z próchnicą  
o miąższości 0,1–0,3 m. Nakładała się na warstwy 
XXVII (w części W) i XXVIII (w części E). Na S 
dochodziła do linii konstrukcji drewnianych w po-
staci belek ułożonych wzdłuż przebiegu wału, któ-
re oddzielały ją od warstwy XXVI. Konstrukcje 
były mocno zniszczone. W większości wystąpiły  
w części E. Były to dranice i belki licowe stoku, uło-
żone prostopadle i równoległe do przebiegu wału. 
Źródła ruchome: 121 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (115–116/1/M): 9 fragm. RF G;  
10 fragm. RF J; fragm. RF K; fragm. RF R;  
9 sklasyfikowanych den typów: I:b:2 – 2 fragm., 
I:c:1, I:c:2 – 4 fragm., III:c:2 – 2 fragm.; 38 kości  
zwierzęcych (115–116/1/M). 
Chronologia: ok. połowy XII wieku.

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych

Warstwa XXVIII

Warstwa XXVII

Warstwa XXVI: wał obronny (ryc. 57) – wys-
tąpiła w części S wykopu nr 14 w pasie o szer. 
1–1,8 m oraz niemal na całej powierzchni wyko-
pu nr 13 (z wyjątkiem narożnika S-W). Jej gra-
nicę N wyznaczyły belki ułożone na granicy  
z warst wą XXVIa. Tworzyła ją generalnie mierz-
wa z dużą ilością szczątków drewna o miąższo-
ści 0,1–0,35 m. Na stropie miejscami wystąpi-
ła cienka warstewka gliny. W wykopie nr 13 nie 
była jednorodna – w części N-W miała domieszkę  
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szarej próchnicy, a w części E gliniastej próchnicy. 
Nakładała się na strop warstwy XXVIII i częścio-
wo XXVII. Strop był nachylony na S i S-E. 
Źródła ruchome: 799 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (90/1/M, 102/1/M, 113–114/1/M, 
117/1/M): 2 fragm. RF D; 33 fragm. RF G; fragm. 
RF G

1
; 49 fragm. RF J; 7 fragm. RF K; 5 fragm. 

RF R; 33 sklasyfikowane dna typów: I:b:1 –  
7 fragm., I:b:2 – 2 fragm., I:c:1 – 6 fragm., I:c:2 –  
14 fragm., II:c:1, III:b:1, III:c:1 i IV; 253 kości 
zwierzęce (90/1/M, 102/1/M, 113–114/1/M, 117/1/M); 
fragm. przedmiotu skórzanego (365/1/S); pobrano 
próbki: dendrologiczne4 (172/1/P) i ichtiologicz - 
ne (182/1/P). 
Chronologia: ok. połowy XII wieku.
Warstwa XXV: destrukt pożarowy wału (ryc. 58–
63) – wystąpiła niemal na całej powierzchni wy-
kopu nr 14 z wyjątkiem jego części N-W oraz na 
całej powierzchni wykopu nr 13. Wyznaczona zo-
stała generalnie przez przewarstwienia spaleni-
zny (z dużą ilością węgli drzewnych) i mierzwy  
o miąższości 0,1–0,35 m. W wykopie nr 14 wy-
stąpiła duża ilość przepalonych, połupanych ka-
mieni (głównie w narożniku S-W i pasie pomiędzy 
konstrukcjami drewnianymi w części środkowej),  
a w części S-E do linii belek dochodziła soczewka 
gliny. W wykopie nr 13 w pojawiły się w niedu-
żej ilości również domieszki próchnicy (w części 
N-W) i ścinków drewna (w części E). Pofałdowa-
ny spąg nakładał się na warstwy XXVI i XXVIa. 
Strop opadał na S i S-E. Konstrukcje drewniane 
związane z tą warstwą to podwójna linia belek uło-
żonych wzdłuż osi wału i krótsze belki oraz drani-
ce prostopadłe. Drewno było częściowo spalone. 
Źródła ruchome: 326 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (87–89/1/M, 112/1/M): 16 fragm. 
RF G; 7 fragm. RF G

1;
, 17 fragm. RF J; 2 fragm. 

RF K; 2 fragm. RF M; 2 fragm. RF R; fragm. po-
krywy (RF N); 17 sklasyfikowanych ułamków den 
typów: I:b:1 – 2 fragm., I:b:2, I:c:1 – 2 fragm., 
I:c:2 – 12 fragm.; 153 kości zwierzęce (87-89/1/M, 
112/1/M); przedmiot drewniany (264/1/S); fragm. 
przedmiotu skórzanego (263/1/S); fragm. klucza  
z żelaza i stopu miedzi (362/1/S, ryc. 253:3); po-
brano próbki dendrologiczne (240/1/P, 255/1/P). 
Chronologia: ok. połowy XII wieku.
Warstwa XXIV: wypełnisko skrzyni wału (bądź 
niwelacja pod skrzynię) – wystąpiła lokalnie w na - 

4 Wyniki analiz dendrologicznych przedstawiono w rozdziałach  
II.8.1 oraz III.2.1.

Anna Uciechowska-Gawron 

Warstwa XXVI

Warstwa XXV

rożniku S-W wykopu nr 14 oraz w N części wyko-
pu nr 13 (ryc. 62). Wyznaczona została przez sza-
rożółtą bądź żółtą glinę z min. domieszką próch-
nicy o miąższości 0,05–0,1 m. W wykopie nr 14 
od N ograniczona była przez belkę przewiązaną na 
zrąb z belką o przebiegu N-S, będącymi prawdopo-
dobnie pozostałością narożnika skrzyni konstruk-
cyjnej wału. W jej obrębie, w spągu, odsłonięto 
również dranice. Nakładała się na warstwę XXV. 
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Źródła ruchome: fragm. ceramiki wczesnośred-
niowiecznej (118/1/M, 121/1/M): 3 fragm. RF J;  
1 fragm. dna I:c:2; 14 kości zwierzęcych (118/1/M, 
121/1/M); ścinek skóry (366/1/S); przekłuwacz  
z poroża (309/1/S, ryc. 257:6); pobrano próbki 
dendrologiczne (167–171/1/P, 199/1/P, 201/1/P)  
i ichtiologiczne (136/1/P). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (8. dekada?).
Warstwa XXIIIb: wał obronny (ryc. 63–72) – wys-
tąpiła niemal na całej powierzchni wykopu nr 13 
z wyjątkiem jego części N-W, gdzie dochodziła 
do belki o przebiegu W-E wchodzącej w profil W  
i S-W, tu ograniczona została belką budynku zrę-
bowego – strażnicy (?) z warstwy XXIIIa. Wyzna-
czona została przez mierzwę z przewarstwienia-
mi próchnicy i szczątkami drewna o miąższości  
0,15–0,3 m. Na stropie odsłonięto konstruk-
cje drewniane. Wzdłuż profilu E widoczna była 
wymoszczona drewnem droga (?) prowadząca  
w kierunku szczytu wału. Wymoszczenie wykona-
ne zostało z dranic o szer. do 0,34 m, ułożonych 
ciasno jedna obok drugiej, czasami lekko na sie-
bie zachodzących. Dranice posadowiono na le-
garach – długich belkach (powyżej 3,4 m) usytu-
owanych po osi N-S. Dł. desek nieznana – „wcho-
dziły” w profil E, w obrębie wykopu na 1,3 m, gr.  
ok. 0,04 m. W części środkowej wykopu, na stro-
pie warstwy również odsłonięto dranice i belki bę-
dące pozostałością zniszczonego wymoszczenia 
(?), bądź utwardzenia terenu. Wiele elementów 
moszczenia to wtórnie użyte burty łodzi z kołka-
mi. Dranice ułożone były po osi N-S. Miały dł. do 
1,3 m, szer. ok. 0,18 m, gr. 0,01–0,015m. Nakry-
wa strop warstw XXV i XXIV. Opadała na S i S-E. 
Źródła ruchome: 58 fragm. ceramiki wczesnośred-
niowiecznej (86/1/M, ryc. 125:7; 127:3; 128:1): 
6 fragm. RF G; 7 fragm. RF J; fragm. RF K;  
2 fragm. RF R; 9 sklasyfikowanych ułamków den 
typów: I:b:1, I:b:2, I:c:1 – 5 fragm., I:c:2, III:c:2; 
18 kości zwierzęcych (86/1/M); 5 pływaków sie-
ciowych (280–282/1/S, 322–323/1/S); pałka cie-
sielska (284/1/S); ścinek skóry (307/1/S); pobrano 
próbki (105–108/1/P). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (8. dekada?).
Warstwa XXIIIa: wypełnisko skrzyni wału lub 
klepisko w budynku zrębowym nr 4 (ryc. 28, 
32,45,57,64–65), który stał u podnóża wału (straż-
nica? magazyn?) – warstwa wystąpiła lokalnie  
w S-W części wykopu nr 13. Wyznaczona została 
przez szaro-żółtą glinę o miąższości 0,09 –0,17 m.  
Strop opadał na S-E. Nakrywała warstwę XXV. 

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych

Warstwa XXIV

Warstwa XXIIIb

Od N i E była ograniczona przez przewiązane na 
zrąb belki „wchodzące” w profile W i S. W czę-
ści E nieznacznie wychodziła poza belki. Prawdo-
podobnie był to narożnik skrzyni wału lub budyn-
ku zrębowego – strażnicy? Ze ściany N zachowały 
się 3 kolejne belki (dł. w obrębie wykopu 2,1 m, 
średn. 0,12–0,14 m), ze ściany E 2 (dł. w obrębie 
wykopu 1,3 m, średn. 0,14 i 0,18 m). 
Źródła ruchome: 11 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (77/1/M, ryc. 124:2): fragm. RF 
G; 2 fragm. RF J; 3 dna typów: I:b:1, I:b:2, I:c:2;  
11 kości zwierzęcych (77/1/M); pobrano prób-
ki dendrologiczne (94/1/P, 109–110/1/P). Próbki 
dendrochronologiczne: ze ściany N – 1148+9/-3, 
ze ściany E – 1148/49. 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (8. dekada?).
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Warstwa XXIIIa1: wypełnisko skrzyni wału – 
wystąpiła lokalnie w S-E narożniku wykopu nr 
14. Wyznaczona została przez brązową próchni-
cę przemieszaną z mierzwą z przewarstwieniami 
gliny (na spągu próchnica z mierzwą) o miąższo-
ści 0,35–0,50 m. Nakładała się na warstwę XXV. 
Wystąpiła we wnętrzu konstrukcji drewnianej  
w postaci skrzyni ułożonej z belek nachodzących 
na siebie (ryc. 57, 66–68, 71). Odsłonięto tylko 
fragm. ściany N złożonej z 2 belek o dł. powyżej 
3,2 m („wchodzą” profil E wykopu) i ściany W 
złożonej z 3 belek o dł. powyżej 0,8 m („wchodzą” 
w profil S wykopu). Na stropie warstwy leżały 4 
dranice „wchodzące” w profil S. 
Źródła ruchome: ścinek skóry (371/1/S); pobra-
no próbki botaniczne: łupiny orzechów (257/1/P)  
i dendrologiczne (209–212/1/P). Datowanie prób-
ki dendrochronologicznej z dranicy na stropie war-
stwy – 1151/1152 rok. 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (8. dekada?).
Warstwa XXIII: wał obronny (ryc. 63–66,72–73) –  
wystąpiła niemal na całej powierzchni wyko-
pu nr 14, z wyjątkiem pasa szer. ok. 1 m, wzdłuż 
profilu N i narożnika S-E. W wykopie nr 13 wi-
doczna była tylko w jego części N (pas o szer.  
ok. 0,6 m.). Wyznaczona została przez mieszani-
nę brązowej próchnicy z mierzwą o miąższości  
0,1 w części N do 0,45 m w części S. Nakłada się 
na warstwy XXXIII, XXV, XXIV i XXIIIb. W od-
ległości 1,2 do 1,3 m od profilu S widoczna była li-
nia konstrukcji drewnianych w postaci 3 leżących 
na sobie belek rozsuniętych na N. Na S od niej,  
w niewielkiej odległości, odsłonięto rząd kołków 
rozmieszczonych nieregularnie. W warstwie znaj-
dowały się też dranice „wchodzące” w profil W  
w narożniku S-W i w profil S (tu ułożone były na 
legarach – być może jest to N zasięg drogi, któ-
ra została odsłonięta na poziomie warstwy XXIIIb  
w wykopie nr 13). 
Źródła ruchome: 623 fragm. ceramiki wczesnośred-
niowiecznej (76/1/M, 83/1/M, 95/1/M, 100/1/M,  
106/1/M, 110/1/M, ryc. 124:1; 125:1–3; 126:1,2,4,6; 
127:2,5): 41 fragm. RF G; 16 fragm. RF G

1
; fragm. 

RF H;, 42 fragm. RF J;, 5 fragm. RF K; 3 fragm. 
RF R; 25 sklasyfikowanych ułamków den ty-
pów: I:a, I:b:1 – 4 fragm., I:b:2 – 2 fragm., I:c:1 –  
9 fragm., I:c:2 – 9 fragm.; 175 kości zwierzę-
cych (76/1/M, 83/1/M, 86/1/M, 95/1/M, 100/1/M, 
106/1/M, 110/1/M); pałka ciesielska (340/1/S); 
kula drewniana (351/1/S); 3 fragm. przedmiotów 
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Warstwa XXIIIa1

Warstwa XXIII

skórzanych (360/1/S); kabłąk żelazny (352/1/S,  
ryc. 250:4); haczyk dwuzębny żelazny (353/1/S,  
ryc. 250:1); półfabrykat hetki (354/1/S, ryc. 261:3); 
pobrano próbki: botaniczne – mech (178/1/P), 
dendrologiczne (104–110/1/P, 162–166/1/P, 183–
185/1/P, 205/1/P, 207–208/1/P, 210–213/1/P,  
254/1/P) i ichtio lo giczne (225/1/P). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (8. dekada?).
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Warstwa XXII: wał obronny (ryc. 74–77) – wys-
tąpiła w części S wykopu nr 14 w pasie o szer. 
ok. 3,5–2 m (patrząc od W) i niemal na całej po-
wierzchni wykopu nr 13. Wyznaczona została 
przez mierzwę z dużą ilością szczątków drewna  
o miąższości 0,1–0,3 m. Nakładała się na warstwy 
XXIII i XXIIIb. Otaczała skrzynie drewniane od-
słonięte w S części wykopu nr 14 i w narożniku 
N-W wykopu nr 13. Przecięta została przez wkop 
nr 2 widoczny przy profilu S wykopu nr 14 (w jego 
środkowej części). W odległości 1,2 m od profilu 
S i 0,4–0,6 m od skrzyń w kierunku na N, w wyko-
pie nr 14, widoczna była kolejna linia konstrukcji 
drewnianych składająca się z długich belek ułożo-
nych wzdłuż linii wału (po linii E-W) i wchodzą-
cych między nie, ustawionych pod kątem prostym, 
krótszych belek (dł. ok. 1 m) o zaostrzonych koń-
cach („ostrogi”). Linia długich belek zabezpieczo-
na była przed osuwaniem się od S przez wbijane 
w podłoże kołki. Odległości między zaostrzonymi 
belkami wynosiły 1,2–1,5 m. W warstwie, między 
skrzyniami, odsłonięto pojedynczą belkę „wcho-
dzącą” w profil S i ciągnącą się do połowy wyko-
pu nr 13, a od N dochodzącą do linii konstrukcji 
z „ostrogami”. Strop warstwy opadał na S i S-E. 
Źródła ruchome: 249 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (81–82/1/M, 73/1/M, ryc. 124:3; 
125:5; 126:3,5,7; 127:1,4,6; 128:2,4,5): 20 fragm. 
RF G; 5 fragm. RF G

1
; 6 fragm. RF J; 2 fragm. 

RF K; fragm. RF R; fragm. pokrywy (RF N);  
22 sklasyfikowane ułamki den typów: I:a, I:b:1 – 
3 fragm., I:b:2, I:c:1 – 5 fragm., I:c:2 – 12 fragm.; 
106 kości zwierzęcych (81–82/1/M, 73/1/M); pół-
fabrykat pływaka (279/1/S, ryc. 216:3); 7 ścinków 
skóry (301/1/S); rak żelazny (303/1/S, ryc. 249:3); 
gwóźdź żelazny (304/1/S, ryc. 252:2); łyżwa ko-
ściana (300/1/S); szydło kościane (302/1/P, ryc. 
257:2); pobrano próbki dendrologiczne (92/1/P, 
96/1/P, 103/1/P). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (8. dekada?).
Warstwa XXIa1: wypełnisko skrzyni (ryc. 74–78) –  
wystąpiła w obrębie skrzyń drewnianych, w czę - 
ści S wykopu nr 14 i narożniku N-W wykopu  
nr 13. Wyznaczona została przez glinę przemie-
szaną z dużą ilością próchnicy o miąższości do 
0,12 m. Była to spągowa warstwa wypełniająca 
skrzynie. W wykopach widoczne były pozosta-
łości 2 skrzyń, a właściwie ich fragm. Skrzynia  
w narożniku S-E – zachowały się 4 belki ze ściany 
N („wchodziły” w profil W) i 2 ze ściany W („wcho-
dziły” w profil S). Wymiary w ramach wykopu:  

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych

Warstwa XXII

Warstwa XXIa1

3,7 m × 0,7 m. Belka ściany E pilotowana była 
przez kołki wbite od jej zewnętrznej strony. Skrzy-
nia w narożniku S-W (wykopu nr 14, której konty-
nuacja widoczna jest w części N wykopu nr 13) –  
zachowała się pojedyncza belka ze ściany N 
(„wchodziła” w profil W wykopu nr 14), fragm. 
belki ze ściany S („wchodziła” w profil W wykopu 
nr 13), ściana E została zniszczona przez wkop nr 2. 
W wykopie nr 13 od E ograniczała warstwę dranica  
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podchodząca pod belkę na styku z warstwą XXII). 
W granicach wykopu jej wymiary wynosiły 2,5 m ×  
2 m. Pobrano próbki dendrologiczne (204/1/P, 
206/1/P). Datowanie próbek drewna: lata 50. XII 
wieku (1152–1159, 1152/1153). 
Źródła ruchome: ceramika wczesnośredniowieczna 
(ryc. 128:3,6).
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (8. dekada?).
Warstwa XXIa: wypełnisko skrzyni (ryc. 74–78) –  
wystąpiła w obrębie 2 skrzyń drewnianych, w czę-
ści S wykopu nr 14 i narożniku N-W wykopu nr 
13, bezpośrednio nad warstwą XXIa1. Wyznaczo-
na została przez żółtą glinę z przewarstwieniami 
próchnicy o miąższości 0,2–0,3 m. Była to środ-
kowa warstwa wypełniająca skrzynie. Na stro-
pie znajdowały się kamienie. W wykopie nr 13  
(skrzynia W) warstwę ograniczała belka o dł. 1,8 m  
i średn. 0,14–0,15 m „wchodząca” w profil N, 
leżąca na granicy z warstwą XXII. W wykopie  
nr 14 od E warstwa przecięta została przez wkop  
nr 2. W skrzyni E powielała zasięg warstwy XXIa1. 
Źródła ruchome: 205 fragm. ceramiki (85/1/M, 
72/1/M): 203 fragm. wczesnośredniowiecznych 
(ryc. 125:4–6); fragm. naczynia siwego; fragm. 
naczynia przejściowego; 106 kości zwierzęcych 
(85/1/M, 72/1/M). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (8. dekada?).
Warstwa XXI: wypełnisko skrzyni (ryc. 74–78) –  
wystąpiła w obrębie 2 skrzyń drewnianych, w czę-
ści S wykopu nr 14 i narożniku N-W wykopu nr 
13, bezpośrednio nad warstwą XXIa. Wyznaczona 
została przez żółtą glinę o miąższości 0,05–0,1 m. 
Była to stropowa warstwa wypełniająca skrzynie. 
Źródła ruchome: 5 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (84/1/M), w tym: fragm. dna I:c:2; 
2 kości zwierzęce (84/1/M); pobrano próbki: den-
drologiczne (102/1/P, 204/1/P, 206/1/P) i ichtiolo-
giczne (135/1/P). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (8. dekada?).
Warstwa XX: wał obronny  (ryc. 42,80–82) – wys-
tąpiła niemal na całej powierzchni wykopu nr 14, 
z wyjątkiem pasa szer. ok. 1,5 m wzdłuż profilu N 
oraz na całej powierzchni wykopu nr 13. Wyznaczo-
na została przez mierzwę z min. domieszką próch-
nicy i spalenizny, a lokalnie również ze szczątkami 
drewna (miąższość 0,1–0,35 m). Nakładała się na 
warstwy XXIa, XXII, XXIII. W odległości 1,5 do 
1,8 m od profilu S wykopu nr 14 widoczna była li-
nia konstrukcji drewnianych złożonych z długich 
belek ułożonych jedna na drugiej, równolegle do 
przebiegu wału, które „wchodziły” w profile W i E.  
Pomiędzy nie włożono jednym końcem krótsze  
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Warstwa XXIa

Warstwa XXI

(ok. 1 m) belki „ostrogi” skierowane na N. Odle-
głości między nimi wynosiły ok. 1,4 m. Końce N 
belek były zaostrzone. W narożniku S-W wykopu 
(w odległości ok. 1 m od profilu S) odsłonięto bel-
kę ułożoną w kierunku W-E wchodzącą w profil W 
(dł. belki w granicach wykopu 2,3 m), przewiązaną 
na zrąb niewielkim fragm. belki poprzecznej i luźno 
leżącą na E od zrębu belkę wchodzącą w profil S. 
Być może była to pozostałość zniszczonej skrzyni. 
Strop warstwy opadał na S i E. 
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Źródła ruchome: 613 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (71/1/M, 74–75/1/M, 80/1/M, 
ryc. 131:3,4; 132:2,3; 133:5; 134:1; 135:4–5):  
36 fragm. RF G; 22 fragm. RF G

1
; fragm. RF H; 

23 fragm. RF J; 2 fragm. RF K; 8 fragm. RF R;  
2 fragm. pokryw (RF N); 33 sklasyfikowane ułam-
ki den typów: I:a – 3 fragm., I:b:1 – 10 fragm., 
I:b:2, I:c:2 – 5 fragm., I:c:2 – 14 fragm.; 175 kości 
zwierzęcych (71/1/M, 74–75/1/M, 80/1/M); ścinki 
skóry (283/1/S); 2 gwoździe (285/1/S, ryc. 252:1); 
pobrano próbki dendrologiczne (100–101/1/P, 
103/1/P, 89–96/1/P) i ichtiologiczne (153/1/P). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (9. dekada?).
Wkop nr 2: zarejestrowany w profilu S wykopu nr 
14 w odległości 2 m od profilu W. W przekroju 
workowaty, z płaskim dnem. Szer. 0,7 m na stro-
pie, 0,4 m przy spągu. Wypełnisko stanowiła sza-
robrązowa próchnica z soczewkami gliny, na spą-
gu spalenizna (miąższość ok. 1,3 m). „Wychodził” 
spod warstwy XVIII, która nakrywała jego strop. 
Przecinał warstwy XIX, XX, XXI, XXIa, XXII. 
Źródła ruchome: brak.
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (9. dekada?).
Warstwa XIX: wał obronny (ryc. 79–82) – wystą-
piła w części S wykopu nr 14 pasem o szer. 2–3 m  
oraz niemal na całej powierzchni wykopu nr 13  
z wyjątkiem pasa o szer. 0,35 m wzdłuż profilu S. 
Wyznaczona została przez żółtoszarą glinę, miej-
scami z przewarstwieniami próchnicy i lokalnie 
spalenizną (miąższość 0,02–0,2 m), tylko przy pro-
filu E dochodziła do 0,4 m. W części środkowej 
wykopu nr 14, przy profilu S, w spągu warstwy od-
słonięto kilka kamieni o zróżnicowanej wielkości.  
W części N-E wykopu nr 13 znaleziono dwie dranice  
(o wymiarach: dł. 1,6 × 0,18 m i 2,10 × 0,3 m) le-
żące wzdłuż profilu E. Strop opadał na S i E. 
Źródła ruchome: 44 fragm. ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (70/1/M, ryc. 135:2): fragm. RF G; 
fragm. RF J; fragm. RF K; fragm. RF P; 3 sklasyfiko-
wane ułamki den typów: I:b:1, I:c:1, I:c:2; 10 koś - 
ci zwierzęcych (70/1/M); 3 fragm. przedmiotów 
skórzanych ( 286/1/S); szydło kościane (289/1/S, 
ryc. 257:1); igła kościana (292/1/S, ryc. 260:2); po-
brano próbki dendrologiczne (86–87/1/P). Datowa-
nie dendrochronologiczne: po 1169 roku (próbka 
dendrochronologiczna 1168/69). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (9. dekada?).
Warstwa XVIII: wypełnisko wału (ryc. 83–88) –  
wystąpiła niemal na całej powierzchni wykopu 
nr 14 pasem (z wyjątkiem pasa o szer. 0,2–1,3 m 
wzdłuż profilu N) oraz niemal na całej powierzchni  

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych

Warstwa XX

Warstwa XIX

wykopu nr 13 (z wyjątkiem pasa o szer. 0,35 m 
wzdłuż profilu S). Wyznaczona została przez mie-
szaninę mierzwy, próchnicy i spalenizny o miąż-
szości 0,05–0,3 m. Nakrywała warstwy XIX  
i częściowo XX. W wykopie nr 14 na spągu war-
stwy widoczne były długie belki (4 i 5,5 m) uło-
żone wzdłuż przebiegu wału w odległości 1,4– 
1,6 m od profilu S – „wchodziły” w profile W i E. 
Między nimi leżały krótsze belki (ok. 1,5–1,8 m)  
ustawione w kierunku N-S, zaostrzone od N. 
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Odległości między tymi belkami wynosiły 1,4– 
2,4 m. W wykopie nr 13, w warstwie wystąpiły 
pojedyncze deski i belki nie tworzące czytelnego 
układu konstrukcyjnego oraz kamienie. Strop opa-
dał na S i E. 
Źródła ruchome: 144 fragm. ceramiki (65/1/M, 
69/1/M): 142 fragm. wczesnośredniowiecznej (ryc. 
132:1; 133:6; 134:2; 135:1; 136:4; 137:1; 138:7); 
fragm. ceramiki siwej; fragm. ceramiki przejścio-
wej; 77 kości zwierzęcych (65/1/M, 69/1/M); po-
brano próbki dendrologiczne (85/1/P). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (9. dekada?).
Warstwa XVIIa: wypełnisko wału (ryc. 83–92) –  
wystąpiła w S części wykopu nr 14 i S oraz E czę-
ści wykopu nr 13. Wyznaczona została przez prze-
warstwienia mierzwy, gliny, spalenizny i próchni-
cy o miąższości 0,1–0,35 m (największa w części 
S wykopu nr 13). Intensywność występowania po-
szczególnych składników była różna w różnych 
częściach wykopów. W wykopie nr 13 dominowała 
mierzwa z próchnicą. Podobnie w części E i S wy-
kopu nr 14, w części W zaś wzrastała ilość gliny.  
Nakrywała warstwy XVIII i częściowo XX (w pa-
sie przy profilu S wykopu nr 13). Strop opadał na S 
i E. W warstwie znajdowały się konstrukcje drew-
niane. W wykopie nr 14 były to belki pochodzące 
z pozostałości fragm. dwóch skrzyń o narożnikach 
łączonych na zrąb i pojedyncze luźne belki na N  
i E od skrzyni w narożniku SW. W wykopie nr 13 
odsłonięto nadpalone ściany skrzyni w narożniku 
NW (prawdopodobnie jest to dalsza część skrzy-
ni, która widoczna była w narożniku SW wykopu  
nr 14), a także deski i belki częściowo nadpalone le-
żące na E od skrzyni oraz deski ułożone jedna obok 
drugiej, częściowo nachodzące na siebie wzdłuż 
profilu S wykopu (trudno jednoznacznie określić 
czy była to stabilizacja terenu, czy fragm. wymosz-
czonej drogi ciągnącej się wzdłuż podnóża wału). 
Źródła ruchome: 264 fragm. ceramiki (68/1/M, 
79/1/M): 262 fragm. ceramiki wczesnośrednio-
wiecznej (ryc. 131:2; 136:2,3; 137:6); 2 fragm. 
ceramiki siwej; 464 kości zwierzęce (68/1/M, 
79/1/M); 11 fragm. przedmiotów skórzanych 
(287/1/S, 299/1/M); nożyk żelazny (298/1/M); 
krzesiwko (306/1/M); fragm. grzebienia kościane-
go (278/1/M, ryc. 258:1); igła kościana (288/1/M, 
ryc. 260:1); pobrano próbki dendrologiczne  
(67–69/1/P, 70–76/1/P, 97–99/1/P) i ichtiologiczne 
(128/1/P). Datowanie dendrochronologiczne: lata 
70. XII wieku (1174+9/-6 i 1174+9/-5). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (9. dekada?).

Anna Uciechowska-Gawron 

Warstwa XVIII

Warstwa XVII

Warstwa XVII: wypełnisko skrzyni wału (ryc. 83, 
89–92) – wystąpiła jedynie narożniku SW wyko-
pu nr 14, we wnętrzu skrzyni, gdzie ograniczona 
była od N i E belkami skrzyni przewiązanymi na 
zrąb (widoczny narożnik NE) oraz w narożniku 
NW wykopu nr 13, gdzie ograniczona była od S 
i E przez konstrukcje skrzyni, z której zachowa-
ły się pojedyncze belki. Belka ściany E była czę-
ściowo spalona. W części E warstwa „wycho-
dziła” poza belkę skrzyni (efekt zniszczenia?).  
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Wymiary belek w skrzyni: belka E – dł. 1,84 m, 
częściowo spalona, końcówka S zniszczona, średn. 
0,14 cm; belka S – dł. 1,9 m, średn. 0,15–18 m.  
W narożniku SE belki nie były przewiązane (brak 
śladów zrębu). Całkowitej wielkości skrzyni nie 
znamy (jej część W znajduje się poza obrębem 
wykopu): w wykopie nr 13: 1,65–1,8 m (W-E) ×  
2–2,3 m (N-S). W wykopie nr 14: 1,2 × 1,2 m. War-
stwa wyznaczona została przez przewarstwienia 
mierzwy, próchnicy gliny i spalenizny o miąższości  
0,2–0,3 m (największa w części S wykopu nr 14). 
Źródła ruchome: 710 fragm. ceramiki (52/1/M, 
63–64/1/M, 78/1/M, 90/1/M): 707 fragm. ceramiki 
wczesnośredniowiecznej (ryc. 129:1,3; 130:1,3,4; 
131:1,5; 133:2–4; 134:3; 135:3; 136:1; 137:2,3; 
138:1–6); 2 fragm. ceramiki siwej; fragm. cera-
miki przejściowej; 493 kości zwierzęce (52/1/M, 
63–64/1/M, /1/M, 78/1/M); fragm. cebrzyków 
(245/1/S, ryc. 213:5,6; 269/1/S, ryc. 214:1); po-
łowa dna beczki (268/1/S); wrzeciono (243/1/S, 
ryc. 216:2); fragm. przyszwy obuwia i strzęp skó-
ry (299/1/S); nożyk żelazny (298/1/S); krzesiwo 
(306/1/S); szpila kościana (244/1/S, ryc. 261:5);  
fragm. grzebienia (278/1/S); igła kościana 
(288/1/S); pobrano próbki dendrologiczne (65–
66/1/P, 88/1/P) i ichtiologiczne (152/1/P). Dato-
wanie dendrochronologiczne: lata 70. XII wieku 
(1174+9/-6 i 1174+9/-5). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (9. dekada?).
Warstwa XVI: destrukt pożarowy wału (ryc. 91–
94) – wystąpiła na dużej części wykopu nr 14,  
z wyjątkiem pasa o szer. 0,8–1,5 m wzdłuż profi-
lu N i pasa o szer. 1,5 i dł. 4,5 m w centrum i przy 
W profilu wykopu (warstwa XVIa). W wykopie 
nr 13 zajmowała część E i pas o szer. 1 m wzdłuż 
profilu N. Wyznaczona została przez glinę (miej-
scami silnie przepaloną) z próchnicą i dużą ilo-
ścią spalenizny o miąższości 0,02–0,3 m. Inten-
sywność występowania składników była różna  
w różnych częściach wykopu. W wykopie nr 14 
w spągu wystąpiła cieniutka warstewka gliny. 
Strop opadał na S i S-E. 
Z warstwą wiążą się konstrukcje drewniane. W wy-
kopie nr 14, w narożniku SW odsłonięto pozo-
stałość skrzyni o wymiarach (w granicach wyko-
pu) 2 × 1,8 m. Tworzyły ją połączone w narożni-
ku NE na zrąb belki o średn. ok. 0,18–0,2 m. Na N 
od nich, przy profilu W wykopu, odsłonięto poje-
dyncze belki o układzie N-S, dochodzące do gliny 
tworzącej jądro wału. W części środkowej i środ-
kowo-wschodniej wystąpiła długa – ok. 5 m belka 
ułożona po osi W-E, która „wchodziła” w profil E.  

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych

Warstwa XVIa

Przy konstrukcjach znaleziono pojedyncze kamie-
nie. W wykopie nr 13 konstrukcje wystąpiły w czę-
ści N w postaci mocno spalonych belek. Nie moż-
na odtworzyć ich układu, gdyż drewno rozsypy-
wało się podczas eksploracji. W części S tego wy-
kopu zawartość próchnicy była większa niż gliny  
i spalenizny. 
Źródła ruchome: 110 fragm. ceramiki wczesno-
średniowiecznej (51/1/M, 61/1/M, ryc. 129:2; 
130:2; 137:4,5): 11 fragm. RF G; 4 fragm. RF J;  
3 fragm. RF K; 2 fragm. pokryw (RF N); 10 skla-
syfikowanych ułamków den typów: I:b:1, I:b:2, 
I:c:1 – 5 fragm., I:c:2 – 3 fragm.; 73 kości zwie-
rzęce (51/1/M, 61/1/M); pobrano próbki dendrolo-
giczne (62–64/1/P, 88/1/P) i botaniczne (127/1/P). 
Datowanie dendrochronologiczne: 4. ćwierć XII 
wieku (1167/68; 1183/84; 1176+9/-7). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (9. dekada?).
Warstwa XVIa: destrukt pożarowy wału (ryc. 93) –  
wystąpiła jedynie w środkowej i zachodniej czę-
ści wykopu nr 14 przy profilu W. W wykopie nr 13 
zajmowała część E i pas o szer. 1 m wzdłuż profi-
lu N, na powierzchni ok 4,5 × 1,7 m. Wyznaczo-
na została przez spaleniznę z domieszką mierzwy 
i próchnicy o miąższości 0,02–0,23 m. Konstruk-
cyjnie tworzyła całość z warstwą XVI. Strop opa-
dał w kierunku E i S-E. W warstwie znajdowały 
się zwęglone konstrukcje drewniane. 
Źródła ruchome: 42 fragm. ceramiki (62/1/M): 
41 fragm. wczesnośredniowiecznych (ryc. 132:4; 
133:1); fragm. ceramiki siwej; 11 kości zwierzęcych 
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(62/1/M); 2 fragm. przedmiotów skórzanych 
(308/1/S); pobrano próbki ichtiologiczne (161/1/P). 
Datowanie dendrochronologiczne: 4. ćwierć XII 
wieku (1167/68; 1183/84; 1176+9/-7). 
Chronologia: 4. ćwierć XII wieku (9. dekada?).
Warstwa XV: warstwa niwelacyjna powstała po 
pożarze wału, jego przed odbudową wystąpiła  
w części W wykopu nr 14 (z wyjątkiem pasa  
o szer. 1,2 m wzdłuż profilu N) i na całej powierzch-
ni wykopu nr 13. Wyznaczona została przez szarą 
próchnicę z węgielkami drzewnymi o miąższości 
0,05–0,3 m (większa w wykopie nr 13). Strop opa-
dał na E i S-E, przy profilu W odkryto kamienie. 
Źródła ruchome: 300 fragm. ceramiki (50/1/M): 
278 fragm. wczesnośredniowiecznych; 21 fragm. 
siwych; fragm. czerwonej ceramiki szkliwionej; 
369 kości zwierzęcych (50/1/M); drewniana miska 
toczona (172/1/S, ryc. 210:1); fragm. 2 pływaków 
z kory (194–5/1/S); 2 klepki cebrzyka (319/1/S, 
ryc. 214:2); wrzeciono (320/1/S); ozdobny przed-
miot kościany (318/1/S, ryc. 263:3); pobrano prób-
ki ichtiologiczne (139/1/P). 
Chronologia: koniec XII – 1. ćwierć XIII wieku.
Warstwa XIV: wypełnisko skrzyń wału  (ryc. 46, 
96–98) – wystąpiła w części W wykopu nr 13, na-
przemiennie z warstwą XIVa. Wyznaczona została 
przez glinę z min. zawartością próchnicy z kamie-
niami, miąższości ok. 0,3 m. W wykopie nr 14 nie 
zachowała się. Wiążą się z nią konstrukcje drew-
niane w postaci skrzyń zbudowanych z belek prze-
ważnie łączonych na zrąb, choć niektóre belki nie 
były w narożnikach przewiązane (efekt zniszcze-
nia?). Zachowały się pojedyncze belki, tylko przy 
profilu W odsłonięto po dwie leżące jedna na dru-
giej. We wnętrzu skrzyń o wymiarach ok. 2 × 2,7 m  
(szersze po linii W-E) znaleziono elementy ich 
zrujnowanych ścian. 
Źródła ruchome: 221 fragm. ceramiki (48/1/M): 219 
fragm. wczesnośredniowiecznych (ryc. 139:1,2,4,5; 
140:1–3); fragm. siwej; fragm. przejściowej;  
228 kości zwierzęcych (48/1/M); fragm. przęślika 
(116/1/S, ryc. 206:1); drewniana tarcza (175/1/S, 
ryc. 208; 209); czerpak (222/1/S, ryc. 215:1); fragm. 
pływaka (115/1/S); pobrano próbki dendrologiczne 
z konstrukcji (33–50/1/P) i ichtiologiczne (14/1/P). 
Datowanie dendrochronologiczne: koniec XII wie-
ku (1170–1196, 1176, 1186, 1191, 1197). 
Chronologia: koniec XII – 1. ćwierć XIII wieku.
Warstwa XIVa: wypełnisko skrzyń wału (ryc. 95– 
98). Warstwa wystąpiła głównie w wykopie nr 
13 (naprzemiennie z warstwą XIV), a wykopie 
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Warstwa XV

Warstwa XIVa

nr 14 jedynie przy profilu W (na powierzchni  
ok. 0,9 × 1,7 m) i przy profilu S w części SW wy-
kopu (na przestrzeni 3,4 × 0,7 m). Tworzyła ją gli-
na z domieszką próchnicy i mierzwy o miąższości 
ok. 0,3 m. 
Źródła ruchome: 116 fragm. ceramiki (49/1/M, 
60/1/M): 87 fragm. wczesnośredniowiecznej (ryc. 
139:3; 140:2); 27 fragm. siwej (ryc. 140:4); 2 fragm. 
przejściowej; 290 kości zwierzęcych (49/1/M, 
60/1/M); część ciężarka glinianego (160/1/S,  
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ryc. 207:3); czop tokarski (125/1/S); klepki ce-
brzyka (131–132/1/S, ryc. 213:2–4); zdobiona łyż-
ka drewniana (159/1/S, ryc. 215:3); klepka mi-
ski (133/1/S); fragm. łopaty drewnianej (134/1/S); 
fragm. przedmiotów skórzanych (136/1/S, 371/1/S); 
osełka kamienna (135/1/S, ryc. 256:5); grot żela-
zny (144/1/S); gwóźdź (328/1/S); fragm. aerofonu 
(327/1/S, ryc. 262:3); pobrano próbki dendrologicz-
ne z zabytków (129/1/P, 134/1/P, 253/1/P), ichtiolo-
giczne (83/1/P, 145/1/P) i żużla (278/1/P). 
Chronologia: koniec XII – 1. ćwierć XIII wieku.
Warstwa XIII: warstwa niwelacja pod poziom 
osadniczy – wystąpiła w N części wykopu nr 13 
(granicą eksploracji był wkop do muru kamien-
nego przecinający wykop po linii E-W). Wyzna-
czona została przez szarobrązową próchnicę z cęt-
kami gliny i nielicznymi węgielkami, miąższości 
0,1–0,2 m. Strop opadał na S i E. 
Źródła ruchome: 99 fragm. ceramiki (47/1/M): 
62 fragm. wczesnośredniowiecznej (ryc. 123:1; 
143:5; 144:8); 33 fragm. siwej (ryc. 144:2,3);  
2 fragm. wczesnej kamionki oliwkowej (ryc. 144:5);  
fragm. wczesnej kamionki siwej angobowanej 
(Nadrenia); fragm. wczesnej kamionki siwej an-
gobowanej (Dolna Saksonia); 192 kości zwierzęce 
(47/1/M); przęślik gliniany (161/1/S, ryc. 206:2); 
fragm. przedmiotu drewnianego (137/1/S); fragm. 
trzonka drewnianego (141/1/S, ryc. 216:5); 4 klep-
ki z cebrzyków (146/1/S, ryc. 213:1); przedmiot 
drewniany (147/1/S); kołek drewniany (148/1/S); 
fragm. przedmiotu skórzanego (165–166/1/S); 
żelazny hak z tordowanym trzpieniem (162/1/S,  
ryc. 250:2); nóż żelazny (163/1/S, ryc. 250:5);  
2 fragm. okucia (164/1/S); pobrano próbki dendro-
logiczne (235–236/1/P, 256/1/P), ichtiologiczne 
(147/1/P) i botaniczne (148/1/P). 
Chronologia: 2. ćwierć XIII wieku (4. dekada?).
Warstwa XII: wystąpiła w części E wykopu nr 14 
oraz niemal na całej powierzchni wykopu nr 13  
z wyjątkiem narożnika NW (ryc. 99, 100). Wyzna-
czona została przez mierzwę z próchnicą, w czę-
ści W ze spalenizną i cętkami gliny, w części E ze 
ścinkami drewna (miąższość ok. 0,3 m). Opadała 
na S i E. W części S wykopu nr 13 została znisz-
czona przez wkop do muru kamiennego. 
W warstwie natrafiono na drewniane wymoszcze-
nie o szer. ok. 3 m, ułożone wzdłuż profilu E (po 
osi N-S). Jego częścią była wtórnie użyta, rozło-
żona na części dębowa dłubanka (z nadbudowany-
mi burtami) odwrócona dnem do góry (ryc. 100, 
101). Wzdłuż dna dłubanki oraz częściowo na nim 
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Warstwa XIII

Warstwa XII

leżały kołkowane deski pochodzące z dębowych 
burt. Kołki łączące elementy poszycia wykona-
no z drewna sosnowego. Wymiary dna dłubanki:  
dł. 4,16 m, szer. 0,74 cm. Wśród dranic wymosz-
czenia znajdowały się też inne części łodzi – wrę-
ga (?), gniazdo masztowe (?) oraz fragm. bez śla-
dów po kołkach. Dranice wymoszczenia zostały 
zniszczone w części S wykopu przez mur kamien-
ny i latrynę nr 3. Wymoszczenie ciągnęło się da-
lej w kierunku E i S („wchodziło” w profile wy-
kopu). Po stronie S dłubanki widoczne były po-
jedyncze deski ułożone poprzecznie w stosunku 
do tworzących wymoszczenie – być może rodzaj 
legarów. Wielkości dranic użytych do wymosz-
czenia były dość zróżnicowane: dł. 0,9–3,1 m,  
szer. 0,18–0,4 m.
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Z warstwą wiąże się też konstrukcja odsłonięta 
fragmentarycznie w części SW wykopu oznaczona 
jako budynek zrębowy nr 3 (ryc. 100). W wykopie 
nr 13 widoczny był fragm. o dł. ok. 4 m ściany N 
(„wchodził” w profil W), z której zachowały się 
dwie leżące na sobie belki przewiązane na zrąb ze 
ścianą E odsłoniętą jedynie na odcinku ok. 0,8 m. 
Nie rozpoznano warstw użytkowych we wnętrzu 
budynku (znajdowały się poza wykopem). 
Źródła ruchome: 471 fragm. ceramiki (45/1/M, 
59/1/M): 311 fragm. wczesnośredniowiecznej (ryc. 
142:1,2,4,5,7; 143:7; 144:4; 145:3,5–7); 135 fragm. 
siwej (ryc. 143:1,2,4,6; 144:7; 145:2); 22 fragm. 
przejściowej; 2 fragm. czerwonej szkliwionej; 
fragm. siwej szkliwionej; 695 kości zwierzęcych 
(45/1/M, 59/1/M); pałka ciesielska (59/1/S); fragm. 
kijanki (60/1/S); klepka miski (80/1/S, ryc. 212:1); 
fragm. miski toczonej (81/1/S); fragm. burt łodzi 
(92–104/1/S, 267/1/S, 290–291/1/S, 256–264/1/S, 
224–230/1/S i 238–242/1/S, ryc. 219); przed-
miot drewniany (130/1/S), dno łodzi dłubankowej  
(143/1/S, ryc. 217:2), klepki poszycia łodzi (262/1/S, 
236/1/S, 225/1/S, 92/1/S, ryc. 218: 3,4,11,13), klep-
ki beczek (170–171/1/S, 265–266/1/S); przed-
mioty ze skóry (89 i 91/1/S, 174/1/S, 316/1/S); 
fragm. kielicha szklanego (246/1/S); klucz (61/1/S,  
ryc. 253:2); klamra szkutnicza (62/1/S, ryc. 249:7); 
nóż (63/1/S, ryc. 250:8); fragm. ostrogi (247/1/S, 
ryc. 255:1); okucie pochewki (248/1/S, ryc. 250:10);  
nożyce (173/1/S, ryc. 249:1); gwóźdź (321/1/S); 
okucie uprzęży (88/1/S, ryc. 255:3); pierścionek 
ze stopu miedzi (199/1/S, ryc. 251:3); okucie po-
chewki noża (90/1/S, ryc. 250:9); fragm. oseł-
ki (157/1/S); kościany grzebień tkacki (85/1/S,  
ryc. 262:1); pobrano próbki dendrologiczne  
(30–32/1/P, 159–160/1/P, 117–126/1/P, 131/1/P), 
ichtiologiczne (13/1/P, 54/1/P, 57/1/P, 142/1/P)  
i botaniczne (55/1/P).
Chronologia: 2. ćwierć XIII wieku (4. dekada?).
Warstwa XIIa: wystąpiła w części E wykopu nr 13 
(granicą eksploracji był wkop do muru kamienne-
go przecinający wykop po linii E-W). Wyznaczo-
na została przez mierzwę z dużą ilością ścinków 
drewna o miąższości 0,1–0,25 m. Strop opadał na 
S i E. Z warstwą tą wiąże się starszy poziom wy-
moszczenia (ryc. 99), który tworzyła faszyna cią-
gnąca się wzdłuż profilu E pasem o szer. 1,2 m  
i leżące na niej kołkowane fragm. burt łodzi ułożo-
ne prostopadle i ukośnie w stosunku do desek le-
żących nad nimi. 

Anna Uciechowska-Gawron 

Warstwa XIIa

Warstwa XIa

Źródła ruchome: 144 fragm. ceramiki (46/1/M): 136 
fragm. wczesnośredniowiecznej (ryc. 141:3,5; 143:3; 
144:1,6; 145:1,4), 4 fragm. siwej (ryc. 141:1,2,4,6; 
142:3), 4 fragm. przejściowej; 1242 kości zwierzęce 
(46/1/M); miseczka drewniana (78/1/S); klepka na-
czynia (79/1/S), dno naczynia (181/1/S, ryc. 212:4); 
fragm. burt łodzi (105–109/1/S, 176–181/1/S,  
186–192/1/S, 206–209/1/S, ryc. 218:1,2,5–10,12); 
wręga łodzi (221/1/S, ryc. 217:1); element nieokre-
ślonej konstrukcji drewnianej (317/1/S); fragm. 
przedmiotu skórzanego (83/1/S); osełka (82/1/S,  
ryc. 256:4); pobrano próbki dendrologiczne (158/1/P, 
250/1/P, 252/1/P; 111–116/1/P, 140–141/1/P) i ma la-
kologiczną (146/1/P). 
Chronologia: 2. ćwierć XIII wieku (4. dekada?).
Warstwa XIa: wystąpiła w części środkowej i E 
wykopu nr 13 i w części SE wykopu nr 14 przy 
profilu S. Przecięta została przez wkop do muru 
kamiennego. Wyznaczona została przez glinę  
z dużą ilością próchnicy i spalenizną o miąższości 
ok. 0,18 m (największa w części W). Strop opadał 
na S i SE. Na warstwie tej posadowiony był budy-
nek zrębowy nr 2 (ryc. 102). 
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Źródła ruchome: 72 fragm. ceramiki (44/1/M):  
36 fragm. wczesnośredniowiecznej; 26 fragm. siwej; 
fragm. wczesnej kamionki oliwkowej; 9 fragm. czer-
wonej szkliwionej; 162 kości zwierzęce (44/1/M); 
tarczka gliniana (203/1/S, ryc. 207:5); klepka miski 
(182/1/S); pływak (183/1/S); przedmiot drewniany 
(fragm. wędki?) (185/1/S); fragm. obuwia skórza-
nego (184/1/S); fragm. 8 fragm. przedmiotów skó-
rzanych (329/1/S); fragm. przedmiotu metalowe-
go (330/1/S); fragm. siekierki kamiennej (204/1/S);  
pobrano próbkę ichtiolo giczną (150/1/P). 
Chronologia: 2. ćwierć XIII wieku (4. dekada?).
Budynek zrębowy nr 2 (ryc. 102)
Pozostałości budynku zostały odsłonięte w części 
W wykopu nr 13. Został odsłonięty fragmentarycz-
nie – jedynie część NE (część W znajduje się poza 
granicą wykopu). Część S budynku została znisz-
czona (przecięta) przez mur kamienny i wkop do 
niego oraz wkopy do murów głęboko fundamen-
towanych budynków późnogotyckich. Ze ściany 
N domu zachowała się pojedyncza belka („wscho-
dząca” w profil W) o dł. 4,1 m (końcówka E znisz-
czona) z zaciosem, w którym leżała belka ściany 
E. Średn. belki wynosiła 0,18 m. Ze ściany E za-
chowały się 2 belki z zaciosami (w końcówkach 
N), w części S zniszczone przez mur kamienny. 
Zachowana dł. to 3,4 i 3,7 m, średn. 0,16–0,18 m.  
Pod ścianą E znajdowała się podwalina – pro-
stokątna ociosana belka o przekroju 0,1 × 0,15  
i dł. 0,8 m. Podwalinę o dł. 0,75 m – ułożoną po-
przecznie do ściany E belkę o przekroju prostokąt-
nym (0,13 × 0,16 m) – odsłonięto również pod na-
rożnikiem NE. Obok ściany E leżała belka dębo-
wa o dł. 3,3 m (zniszczona w części S), o przekro-
ju owalnym (0,11 × 0,16 m) mogąca również po-
chodzić z konstrukcji budynku. Po stronie S muru 
kamiennego konstrukcje ścian zostały zniszczone. 
Z belek konstrukcyjnych pobrano próbki na den-
drochronologię (10/1/P – data 1232+x/-r.; 11/1/P –  
nieoznaczona i 12/1/P – data 1224+x/-7). 
Warstwa XI: drewniana podłoga w budynku zrę-
bowym nr 2 (ryc. 102) – wystąpiła wzdłuż profi-
lu W wykopu nr 13 w obrębie budynku nr 2 na 
powierzchni 3 × 2,5 m. Przecięta przez wkop do 
muru kamiennego. Wyznaczona została przez 
mocno spróchniałe, zachowane fragmentarycznie 
dranice, w części E całkowicie zniszczone. Uło-
żone były w kierunku W-E. Spróchniałe dranice 
wystąpiły również po S stronie muru kamiennego 
(prawdopodobnie z tej samej podłogi). 
Chronologia: 2. ćwierć XIII wieku (4. dekada?).

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych

Warstwa XI

Warstwa X

Warstwa X: warstwa niwelacyjna, wystąpiła w czę-
ści E wykopu nr 13 w pasie o szer. 2,6–3 m. Czę-
ściowo zniszczona przez mur kamienny i wkop do 
niego. Wyznaczona została przez szarożółtą glinę 
z dużą ilością próchnicy i spalenizną o miąższości 
0,1–0,02 m. 
Chronologia: koniec 1. połowy – 3. ćwierć XIII wieku. 
Warstwa IX: zalegała niemal na całej powierzchni 
wykopu nr 13 z wyjątkiem pasa o szer. 1,7–3,2 m  
wzdłuż profilu N. W części S zniszczona przez 
mur kamienny i wkop do niego. Wyznaczona zo-
stała przez ciemnoszarą próchnicę z cętkami gliny 
i węgielkami drzewnymi o miąższości ok. 0,4 m.  
W warstwie zalegały luźno rozrzucone kawałki 
belek i dranic nie tworzące żadnego układu. Praw-
dopodobnie była to pozostałość zniszczonej, czę-
ściowo zniwelowanej warstwy osadniczej. 
Źródła ruchome: 252 fragm. ceramiki (41–42/1/M):  
36 fragm. wczesnośredniowiecznej (ryc. 148:4); 
195 fragm. siwej (ryc. 147:6); 10 fragm. przejścio-
wej (ryc. 146:2; 147:3); fragm. wczesnej kamion-
ki oliwkowej; fragm. wczesnej kamionki siegbur-
skiej; 8 fragm. czerwonej szkliwionej; fragm. siwej 

WARSTWA XI

wkop do muru kamiennego 

7,22

7,54

7,25

7,05

6,57

7,89
7,20

6,65

7,55

7,08

7,40 6,64

WYKOP  13

POSZERZENIE

N

WARSTWA X

wkop do muru kamiennego 

7,20 7,207,25

6,60

6,25 6,20

WYKOP  13

POSZERZENIE

N



54

szkliwionej (ryc. 148:1); 550 kości zwierzęcych 
(41–42/1/M); przedmiot drewniany (pokrywa?) 
(56/1/S); łyżka drewniana (196/1/S, ryc. 215:4); 
pochewki skórzane (57/1/S, 231/1/S); pochewka 
skórzana z nitami (198/1/S); fragm. przedmiotów 
skórzanych (213/1/S, 220/1/S); wędzidło dwu-
dzielne żelazne (111/1/S, ryc. 255:2); fragm. ka-
błąka żelaznego (201/1/S, ryc. 250:3); rak żelazny 
(218/1/S, ryc. 249:2); gwóźdź żelazny (219/1/S); 
klamra szkutnicza żelazna (326/1/S, ryc. 249:9); 
fragm. grzebienia (197/1/S, ryc. 259:2); pobrano 
próbki ichtiologiczne (52/1/P, 149/1/P) i dendrolo-
giczne (238/1/P). 
Chronologia: koniec 1. połowy – 3. ćwierć XIII wieku. 
Budynek ramowo-słupowy nr 1 (ryc. 103–104, 
105–108)
Pozostałości budynku zostały odsłonięte w części 
E i S wykopu nr 13 oraz w poszerzeniu wykopu na 
E. Zachowany był bardzo słabo. Odsłonięto ścianę 
S – prawdopodobnie na niemal całej dł. (brakuje 
zakończenia belki od strony W) i fragm. ściany E. 
Element ramy w ścianie S stanowiła dębowa belka 
o dł. 8,84, szer. 0,1–0,11 i gr. 0,2–0,24 m (końców-
ka W belki została zniszczona [ułamana], stąd nie 
wiadomo, czy słup znajdujący się ok. 0,15 m od 
belki jest ostatnim w ścianie, czy też budynek cią-
gnął się dalej na W). Słupy umieszczone zostały 
od wewnętrznej strony ściany budynku. Pierwszy 
znajduje się w odległości 0,46 m na W od końca 
E belki ramy (koniec ramy prosto ucięty). Wymia-
ry słupa 1: zachowana wys. 1,15 m, średn. 0,32 m 
(okrągły), końcówka zaostrzona wbita 0,88 cm po-
niżej belki ramy. Drugi słup znajdował się w od-
ległości ok. 2,56 m na W od pierwszego. Wymia-
ry słupa 2: zachowana wys. 1,44 m, „góra” zacio-
sana prostokątnie 0,24 × 0,32 m z wyciętą piono-
wą pazą (do gł. 0,5 m), w której tkwi poprzeczna 
dranica o szer. 0,3 m i gr. 0,06 m, będąca prawdo-
podobnie pozostałością ściany działowej, poniżej 
przekrój okrągły o średn. 0,32 m, końcówka za-
ostrzona wbita ukośnie 1,08 m poniżej ramy. Trze-
ci słup znajdował się w odległości ok. 2,6 m na W 
od drugiego. Wymiary: zachowana wys. 1,03 m,  
średn. 0,22 m (okrągły), końcówka zaostrzona 
wbita 0,6 m poniżej ramy. Czwarty słup znajdował 
się w odległości 2,6 m od trzeciego. Wymiary: za-
chowana wys. 1,26 m, średn. ok. 0,3 m (okrągły), 
koniec zaostrzony wbity ok. 1 m poniżej ramy. 
Oprócz opisanych słupów przy ścianie S znajdowa-
ły się jeszcze 2 inne (nr 5 i 6), w przekroju czwo-
rokątne, o zbliżonych wymiarach 0,2 × 0,22 m,  

Anna Uciechowska-Gawron 

Warstwa IX

o prosto uciętych końcach i wbite płycej niż słu-
py nr 1–4 tj. 0,3 i 0,18 m poniżej belki ramy.  
Obydwa słupy (oznaczone nr 5 i 6) znajdowa-
ły się w niewielkiej odległości (ok. 0,1 m) na N 
od belki tworzącej ramę. Słup nr 5 posadowio-
ny był między słupami nr 1 i 2 – w odległości 1,9 
od słupa nr 1 i 0,44 m od słupa nr 2. Słup nr 6 
znajdował się między słupami nr 2 i 3 – odleg-
łości 1,5 m od słupa 2 i 0,8 m od słupa nr 3. 
Ściana S budynku zbudowana została z dranic  
o gr. ok. 0,15, szer. 0,18–0,23 m. Zachowane re-
likty miały zróżnicowaną wys. 0,3–0,95 m. Drani-
ce dostawione były do belki ramy z obydwu stron, 
zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej (w bel-
ce ramy o niewielkiej szer. 0,1–0,11 m nie było 
pazy, w której mogłyby być umieszczone dranice 
ściany). Dół dranic w części E budynku był pro-
sto ścięty, zaś pozostałych trójkątnie zaostrzony. 
Dranice „dolepiane” były do ramy warstwą gli-
ny, a na odcinku między palami nr 2 i 3 stwier-
dzono dostawienie drugiej belki na zewnątrz ramy 
przytrzymującej dranice (w tej części pozostałości 
dranic zachowały się od strony zewnętrznej i we-
wnętrznej). Świadczy to niewątpliwie o naprawach  
i przeróbkach budynku.

W części E – w poszerzeniu wykopu, na prze-
dłużeniu, odsłonięto kolejne 3 pale, oznaczone nr 
7, 8 i 9. Pal nr 7 znajdował się w odległości 0,7 m 
na E od pala nr 1. Wymiary: zachowana wys. 1,4 m,  
średn. 0,4 m, dół prosto ścięty. Pal nr 8 znajdował 
się w odległości ok. 1,3 m na E od pala nr 7. Wy-
miary: zachowana wys. 1,1 m, średn. 0,3 m. Ko-
niec pala stożkowaty, ostro zaostrzony. Pal nr 9 
znajdował się w odległości 0,3 m na E od pala nr 8. 
Wymiary: zachowana wys. 0,87 m, średn. 0,33 m,  
dół prosto ścięty. Pale ustawione były na prze-
dłużeniu ściany S budynku ramowo-słupowego  
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w kierunku E. Kontynuacją tej ściany, od strony 
zewnętrznej słupów (od S), były dranice ciągną-
ce się na odcinku o dł. 2,3 m. Dół dranic był pro-
sto ucięty. Wymiary: zachowana wys. 0,4–0,84 m. 
W tej części brak belki ramy, a dranice z obydwu 
stron oblepione zostały gliną.

Ściana E znajdowała się na wys. słupa nr 1, w od - 
ległości 0,5 m na W od końca E belki ramy ściany 
S (odsłonięto ją w poszerzeniu wykopu E, którego 
szer. w tym miejscu wynosiła zaledwie 1,88 m).  
Tworzyła ją belka ramy dostawiona do słupa nr 1 
od N, o szer. 0,12 m, gr. 0,13–0,14 m z pazą pio-
nową wydrążoną w środku (szer. pazy 0,02 m). 
Nie zachowały się dranice, które umieszczone  
w pazie tworzyłyby ścianę budynku. Belka ramy 
„wchodziła” w profil N poszerzenia wykopu, stąd 
nie znamy jej gł. W odległości 3,9 m na E od niej 
odsłonięto ściankę z dranic ustawioną prostopadle 
do ściany S, w odległości ok. 0,9 m od pala nr 9 (dł. 
1,25 m, wys. 0,3–0,4 m, szer. dranic 0,08–0,18 m,  
gr. 0,1 m). Od N nakładał się na ściankę duży kloc 
(dł. 1,1 m, średn. 0,44 m) niezwiązany z budyn-
kiem. Od W wzdłuż ścianki odsłonięto dwie belki 
leżące w jednej linii, pierwsza o dł. 0,92 m i średn. 
0,14 m położona była bardziej na N i dochodzi-
ła do kloca. Druga znajdowała się w odległości 
0,68 m od pierwszej i wchodziła w profil S wyko-
pu, wymiary: dostępna dł. 0,82 m, średn. 0,16 m. 
Prawdopodobnie zarówno obydwie belki jak i kloc 
nie są związane z budynkiem ramowym i znalazły 
się w tym miejscu po jego zniszczeniu.

Wydaje się, że w odsłoniętej konstrukcji bu-
dynku zaznaczają się dwie fazy:
Faza 1 – starsza: wiąże się z nią rama budynku  
i ścianki z dranicami, których dolne części są trój-
kątnie zaciosane (tu prawdopodobnie można wy-
różnić podfazy, gdyż dranice raz ustawiane były 
na zewnątrz, raz od wewnątrz, bądź też wstawione 
między belką ramy, a drugą belką dostawioną od 
zewnątrz – podfazy mogą świadczyć o naprawach 
ścian) oraz słupy konstrukcyjne stożkowato za-
ciosane u dołu nr 1–4 i 8 (zwraca uwagę ustawie-
nie słupów niemal w równej odległości od siebie: 
2,5–2,6 m). Słup nr 8 ustawiony został w odległo-
ści 2,5 m na E od ramy ściany E budynku. Można 
przypuszczać, że był on równoczasowy z budyn-
kiem. Wymiary są trudne do ustalenia. Przy zało-
żeniu, że słup nr 4 jest ostatnim od W narożnym 
oraz, że belka, której niewielki fragm. wchodzą-
cy w profil E (do którego dochodzi deska podłogi  
z fazy młodszej) jest pozostałością ramy ściany N, 

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych

hipotetycznie można przyjąć, że dł. budynku wraz 
z podcieniem od E wynosiła 11,8, a szer. 6,1 m.
Faza 2 – młodsza: rama bez zmian, ścianki usta-
wione były z dranic u dołu prosto uciętych; do-
stawiono je do zewnętrznej strony ramy oraz obu-
dowywały dawny podcień (zachowane od S i od 
E). Konstrukcję dachu wzmocniono dodatkowymi 
słupami (ustawione na mniejszej gł. i u dołu pro-
sto ucięte tzn. nie były wbijane, ale wkopywane) 
nr 5–7 i 9. Słupy nr 5 i 6 znajdowały się w obrębie 
ramy, zaś słup nr 7 wkopano w odległości 0,2 m  
od E od końcówki belki S ramy, a słup nr 9 w od-
ległości 0,3 m na E od słupa podcienia. Wydaje 
się, że w tej fazie w części E budynku nie było już 
podcienia, lecz dodatkowe pomieszczenie uzyska-
ne przez jego zabudowanie ścianką z dranic. Jest 
to widoczne na przedłużeniu ściany S oraz od E 
w odległości ok. 1 m od słupa dawnego podcie-
nia. Stąd hipotetyczne wymiary budynku w tej fa-
zie (oparte na tych samych założeniach, co w fa-
zie starszej) wynosiłyby: dł. 12,8 m szer. 6,1 m.
Takie rozwarstwienie chronologiczne konstrukcji 
budynku potwierdzają daty uzyskane z pobranych 
próbek drewna: rama ściany N – 1229+x/-7; rama 
ściany E – 1233–1241; słupy wbijane (zaostrzo-
ne) i deska podłogi 1241/42; naprawa podłogi –  
1247/48 – faza I; słupy wkopane (dołem prosto 
ucięte) – 1262/63, 1263/64, 1265+x/-7. Zabudo-
wa podcienia mogła mieć miejsce w 1. połowie lat  
60. XIII wieku – faza II.
Z budynkiem tym łączą się następujące wydzielo-
ne warstwy:
Warstwa VIII: wystąpiła pod ramą ściany S bu-
dynku w jego części E – do wys. słupa nr 2 oraz  
w części W między słupami nr 3 i 4, a także wzdłuż 
ramy od zewnątrz i na zewnątrz pasem o szer.  
0,5–0,6 m. Wyznaczona została przez szarozie-
lonkawą glinę z cętkami próchnicy o miąższości 
ok. 0,2 m w części W i powyżej 0,5 m w części E. 
Spągu warstwy nie osiągnięto. 
Źródła ruchome: 55 fragm. ceramiki (39/1/M): 
11 fragm. wczesnośredniowiecznej (ryc. 123:2); 
37 fragm. siwej (ryc. 146:4,7; 147:5); 3 fragm. 
wczesnej kamionki oliwkowej; 4 fragm. czerwo-
nej szkliwionej; naczynko ceramiczne (167/1/S); 
126 kości zwierzęcych (39/1/M); klepka naczy-
nia drewnianego (169/1/S, ryc. 212:2); gniazda 
masztowe (110/1/S, 214/1/S); fragm. przedmiotu 
skórzanego (168/1/S, 255/1/S); gwóźdź żelazny 
(254/1/S); pobrano próbki: ichtiologiczną (60/1/P) 
i botaniczną (17/1/P). 
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Warstwa VIIIb: niwelacyjna, pod warstwami VIII  
i VIIIa w części W budynku między słupami 2 i 4 –  
zielonkawa glina o miąższości ok. 0,2 m.
Warstwa VIIIa: niwelacyjna, wystąpiła pod ramą 
ściany S budynku w części środkowej – między 
słupami 2 a 3 oraz pasem o szer. 0,5–0,6 m przy 
ramie. Wyznaczona została przez mierzwę z do-
datkiem gliny o miąższości 0,2–0,4 m. 
Źródła ruchome: 50 fragm. ceramiki (40/1/M),  
w tym: 34 fragm. wczesnośredniowiecznej; 13 fragm. 
siwej; 3 fragm. przejściowej; 120 kości zwierzęcych 
(40/1/M); pobrano próbkę botaniczną (143/1/P). 
Warstwa VII: poziom użytkowy budynku z fazy 
starszej z fragmentarycznie zachowaną podło-
gą (?) drewnianą (dranica datowana na 1241 rok). 
Wystąpiła pod warstwą VIa w pomieszczeniu E  
i wzdłuż ściany S budynku na N od niej w po-
mieszczeniu W. Tutaj w stropie warstwy odsłonię-
to dranicę o dł. 2,9, szer. 0,34 i gr. ok. 0,03 m, która 
może być pozostałością podłogi (?). Wyznaczona 
została przez glinę przemieszaną z brązową próch-
nicą o miąższości 0,03–0,05 m. W pomieszcze-
niu W warstwa opada na E, w pomieszczeniu E na 
S. W pomieszczeniu E (na poziomie 6,63–6,64 m  
n.p.m.) widoczne były kolejne 2 dranice (odsło-
nięte tylko w profilu ściany S) o szer. 0,3 m i gr. 
do 0,05 m. Wydaje się, iż wiążą się one z naprawą 
podłogi, co miało miejsce już w kilka lat po posta-
wieniu budynku (data dendro 1247/48). 
Chronologia: ok. końca 1. połowy XIII wieku.
Warstwa VIIb: poziom użytkowy terenu związany 
z funkcjonowaniem budynku widoczny w części S 
wykopu 13 i w poszerzeniu na E, na zewnątrz bu-
dynku. Warstwa wyznaczona została przez glinę  
z dużą ilością jasnobrązowej próchnicy o miąższoś-
ci ok. 0,5 m. 
Źródła ruchome: 203 fragm. ceramiki (38/1/M):  
128 fragm. wczesnośredniowiecznej (ryc. 146:3,6,8; 
147:1,4,7; 148:3); 62 fragm. siwej (ryc. 146:5; 
148:5); 3 fragm. przejściowej (ryc. 147:2); 4 fragm. 
czerwonej szkliwionej; fragm. siwej szkliwionej;  
5 fragm. biało-kremowej szkliwionej (ryc. 146:1); 
naczynko ceramiczne (65/1/S); 343 kości zwierzę-
ce (38/1/M); łyżka drewniana (223/1/S, ryc. 215:5);  
2 fragm. przedmiotów skórzanych (139/1/S);  
2 przedmioty żelazne (202/1/S); sprzączka cyno-
wa (87/1/S, ryc. 251:1); część paciorka (przęśli-
ka?) bursztynowego (86/1/S); kamień szlifierski 
(140/1/S); 2 osełki (200/1/S, 234/1/S, ryc. 256:3); 
przedmiot z poroża (64/1/S, ryc. 263:2); łyżwa  
koś ciana (138/1/S, ryc. 261:1). 
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Warstwa VIII

Warstwa VIIIa

Chronologia: ok. końca 1. połowy XIII wieku.
Warstwa VIIa: pozostałość paleniska związane-
go ze starszą fazą budynku w pomieszczeniu E 
przy ścianie S budynku. Widoczna była jedynie 
ok. połowa (pozostała część „wchodziła” w świa-
dek między wykopem nr 13 a jego poszerzeniem 
na E).Wyznaczona została przez glinę z ułożo-
nymi jednowarstwowo kamieniami o miąższości  
ok. 0,1 m. Wymiary odsłonięte: 1,2 × 0,5 m. 
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Warstwa VIb: związana z naprawą ściany i obudo-
waniem dranicami podcienia – czyli z fazą młod-
szą konstrukcji budynku – odsłonięta jedynie po 
zewnętrznej stronie ramy ściany S budynku ra-
mowo-słupowego szarożółta glina (miąższość  
0,2–0,3 m). Oblepiała ona dranice tworzące ścianę 
w części SE budynku. Występowała pasem o szer.  
0,1 do 0,15 m. 
Warstwa VIa: warstwa niwelacyjna pod podłogę 
wiążącą się z młodszą fazą konstrukcji budynku, 
odsłonięta w obydwu pomieszczeniach budynku ra-
mowo-słupowego bezpośrednio pod dranicami pod-
łogi – szarożółta glina o miąższości 0,02–0,04 m. 
Warstwa VI: podłoga drewniana z młodszej fazy 
konstrukcji budynku ramowo-słupowego nr 1, od-
kryta fragmentarycznie w części E oraz W domu, 
ułożona w obydwu pomieszczeniach budynku. Na 
poziomie tej warstwy zaznaczył się podział we-
wnętrzny budynku – pomieszczenia przedzielała 
ściana, której część odsłonięto przy słupie nr 2, przy 
ścianie S. Słup miał wycięcie, w które wchodziły 
dranice tworzące ścianę działową. Wydaje się, że 
ten podział funkcjonował już od początku istnie-
nia budynku. Przybliżone wymiary pomieszczeń: 
E – mniejsze 2,8 × 6,1; W – większe 6 × 6,1 m.  
Podłogę (a w zasadzie jej niewielki zachowa-
ny fragm.) w części W tworzyły 3 dranice ułożo-
ne wzdłuż ściany S, w niewielkiej (ok. 0,15 m) od 
niej odległości. Wymiary: 2,25 × 0,16 × 0,03 m;  
1,60 × 0,26 × 0,03 m; 2,2 × 0,24 × 0,03 m.  
W części N podłoga była zniszczona przez mur 
kamienny i wkop do niego. Dranice podłogi po-
chylone były na E, co jest wynikiem osiadania te-
renu i późniejszych zniszczeń budowlanych (war-
tość niwelacji 7,24 m n.p.m. w części W do 6,85 m  
n.p.m. w części E). Podłoga w pomieszczeniu E 
była równie słabo zachowana. Tutaj dranice ukła-
dane były równolegle do ścian E i W (czyli pro-
stopadle do podłogi w drugim pomieszczeniu).  
W profilu E widoczne były dranice sięgające od 
ściany S do N o dł. (patrząc od S) 1,02, 2,86 i 1,2 m,  
szer. 0,3 i gr. do 0,05 m. Poziom podłogi to 6,8 m 
n.p.m. w części N i 6,6 m w części S. 
Warstwa V: wystąpiła w E części wykopów  
nr 13 i 14 oraz w poszerzeniu wykopu nr 13 –  
czarna próchnica z dodatkiem mierzwy i z nie-
licznymi wtrętami gliny o miąższości do 0,3 m. 
Natrafiono tu na nieliczne belki nie tworzące  
czytelnego układu. 
Źródła ruchome: 932 fragm. ceramiki (34–37/1/M, 
58/1/M): 361 fragm. wczesnośredniowiecznej 

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych

Warstwa VIIb

Warstwa VI

(ryc. 149:1,2,5–7; 150:7; 151: 1,7; 152:4; 153:5; 
155:5,7,9; 156:2,4,5; 157:1,4,5); 497 fragm. siwej 
(ryc. 150:1–3,8,9; 151:8,9; 152:3,6; 153:4,7,10; 
154:1,2,4; 155:6; 156:3,7; 157:2); 12 fragm. przej-
ściowej (ryc. 155:8); 5 fragm. wczesnej kamion-
ki żółtej angobowanej; 14 fragm. wczesnej ka-
mionki oliwkowej; fragm. wczesnej kamionki si-
wej angobowanej (Nadrenia); 2 fragm. wczesnej 
kamionki siwej angobowanej (Dolna Saksonia)  
(ryc. 152:2; 153:6); 9 fragm. wczesnej kamionki 
siegburskiej (ryc. 153:2; 155:10); 27 fragm. czer-
wonej szkliwionej (ryc. 152:5; 155:4); 4 fragm. si-
wej szkliwionej (ryc. 149:4); 1151 kości zwierzę-
cych (34–37/1/M, 58/1/M); fragm. łyżki drewnia-
nej (153/1/S, ryc. 215:2); fragm. talerza drewnia-
nego (237/1/S); fragm. dna beczki (155/1/S); płat 
skóry (118/1/S); pochewka skórzana (119/1/S); 
fragm. przedmiotów skórzanych (156/1/S, 232/1/S,  
250/1/S); fragm. pochewki skórzanej z nitem 
(233/1/S); klucz żelazny (305/1/S, ryc. 253:4);  
2 gwoździe żelazne (324/1/S i 325/1/S, ryc. 
252:3,5); pręt żelazny (145/1/S); osełka (154/1/S); 
fragm. płozy kościanej (249/1/S, ryc. 261:2); 
przekłuwacz z poroża (251/1/S); pobrano próbki 
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ichtiologiczne (58/1/P) i dendrologiczne (132/1/P) 
oraz fragm. żużla (próbka 59/1/P). 
Chronologia: 4. ćwierć XIII – 1. połowa XIV wieku.
Warstwa IV: wystąpiła w części E wykopu nr 14, 
do jego profilu N dochodząc jedynie na niewielkim 
odcinku w narożniku NE oraz w części E wykopu 
nr 13– szarobrązowa próchnica z dodatkiem spa-
lenizny i cętkami gliny o miąższości 0,1–0,25 m.  
W warstwie odsłonięto liczne konstrukcje drew-
niane (ryc. 109). W wykopie nr 14, w odległości 
ok. 2 m od profilu E, natrafiono na konstrukcje po-
chodzące prawdopodobnie z wymoszczonej drew-
nem ulicy – składały się na nie legary ułożone  
w kierunku N-S i leżące na nich poprzecznie dra-
nice (zachowana szer. ok. 1 m). W narożniku NE, 
na E od ulicy, znajdowało się 5 kolejnych, rów-
noległych do siebie dranic ułożonych w kierunku 
W-E na powierzchni ok. 1 × 1,5 m. W wykopie  
nr 13, na skraju W występowania warstwy, wi-
doczny był rząd kołków z zachowanymi resztami 
plecionki, ciągnących się od profilu N w kierun-
ku S na odcinku o dł. niemal 4 m (średn. kołków 
0,02–0,025 m, odległość między nimi 0,4 m) –  
pozostałość płotu plecionkowego. Na E od nie-
go, a także w poszerzeniu wykopu, odkryto rumo-
wiska utworzone z belek i dranic pochodzących  
z trudnych do zidentyfikowania, mocno zniszczo-
nych obiektów (mieszkalnych?). 
Źródła ruchome: 746 fragm. ceramiki (32–33/1/M, 
55/1/M, 57/1/M): 146 fragm. wczesnośrednio-
wiecznej (ryc. 151:3,5,6; 153:9; 154:5; 156:10); 531 
fragm. siwej (ryc. 149:3,8,9; 150;4–6; 151:2,4,10; 
152:1,7; 153:3,8; 155:1–3; 156:1; 157:3); 8 fragm. 
przejściowej; fragm. wczesnej kamionki żół-
tej bez angoby; 4 fragm. wczesnej kamionki żół-
tej angobowanej (ryc. 149:6; 153:1; 156:6); 15 
fragm. wczesnej kamionki oliwkowej (ryc. 154:6; 
156:8); 5 fragm. wczesnej kamionki siwej ango-
bowanej (Nadrenia) (ryc. 156:9); 6 fragm. wcze-
snej kamionki siwej angobowanej (Dolna Sak-
sonia); 4 fragm. kamionki siwej angobowa-
nej (Dolna Saksonia); fragm. wczesnej kamion-
ki siegburskiej; 8 fragm. czerwonej szkliwionej; 
fragm. siwej szkliwionej; 909 kości zwierzęcych 
(32–33/1/M, 55/1/M, 57/1/M); przęślik glinia-
ny (215/1/S, ryc. 206:3); miska toczona drewnia-
na (129/1/S, ryc. 210:2); klepki cebrzyka (120/1/S, 
122/1/S); przedmiot drewniany (121/1/S); klep-
ka miski (205/1/S, ryc. 212:3); fragm. przedmio-
tu skórzanego (113/1/S, 117/1/S, 123/1/S; 217/1/S, 
334/1/S); fragm. naczynia? szklanego (124/1/S); 
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Warstwa V

klamra szkutnicza (149/1/S, ryc. 249:8), gwoź-
dzie żelazne (216/1/S, 235/1/S i 335/1/S); fragm. 
noża (333/1/S); osełka (236/1/S); pobrano próbki 
ichtiologiczne (53/1/P, 137/1/P) i dendrologiczne  
(77-82/1/P, 232–233/1/P, 273/1/P). 
Chronologia: 4. ćwierć XIII – 1. połowa XIV wieku.
Warstwa IVa: warstwa niwelacyjna, wystąpiła lo-
kalnie, tylko pod drewnianymi konstrukcjami wy-
moszczenia ulicy w wykopie nr 14 – żółta glina  
o miąższości do 0,04 m. 
Chronologia: 4. ćwierć XIII – 1. połowa XIV wieku. 
Warstwa III: wystąpiła lokalnie na niewielkiej po-
wierzchni wykopu nr 13 w części NW. Nie do-
chodziła do profilu N. W części S została przecię-
ta przez wkop do muru kamiennego, a w części N  
i E przez warstwę II. Wyznaczona przez szary gli-
niasty piasek przemieszany z próchnicą z niewiel-
ką zawartością szczątków drewna i węgielków 
drzewnych o miąższości do 0,2 m. 
Źródła ruchome: 10 fragm. ceramiki (31/1/M),  
w tym: 1 fragm. wczesnośredniowiecznej; 8 fragm. 
siwej; fragm. nieokreślonej (Pingsdorf?); 23 kości 
zwierzęce (31/1/M). 
Chronologia: 4. ćwierć XIII – 1. połowa XIV wieku.
Warstwa IIIa: wystąpiła lokalnie w części NW wy-
kopu nr 13, bezpośrednio pod warstwą III powie-
lając jej zasięg – szarozielonkawa glina o miąższo-
ści 0,02–0,04 m. 
Chronologia: 4. ćwierć XIII – 1. połowa XIV wieku.
Wkop nr 2: wkop do muru kamiennego, zlokalizo-
wany w części S wykopu nr 13, w odległości 2,4 m 
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od ściany S kamienicy 46 przy ulicy Panieńskiej, 
równolegle do niej. Wymiary: dł. w obrębie wyko-
pu 7,3 m, szer. do 2 m. Strop wkopu opadał na E  
i znajdował się na poziomie 7,8 m n.p.m. w części 
W i 7,3 m n.p.m. w części E. Wypełnisko wkopu 
stanowiła spiaszczona glina z dużą ilością zapra-
wy wapiennej otaczająca mur kamienny, o miąż-
szości przekraczającej 0,5 m. We wkopie odsło-
nięto mur kamienny o szer. 1,3–1,6 m, zbudowany 
z dużych kamieni (zachowały się 2 warstwy o wy-
miarach dochodzących do 0,7 × 0,9 m) spojonych 
zaprawą wapienną. Przestrzenie między dużymi 
głazami wypełnione były mniejszymi kamienia-
mi i drobnym gruzem. Od W mur podchodził pod 
stopę muru kamienicy 46 przy ulicy Panieńskiej, 
gdzie został wykorzystany jako podwalina. Koro-
na muru opadała w kierunku E – od 7,8 m n.p.m. 
do 7,3 m n.p.m. Stopa wystąpiła na poziomie  
6,6 m n.p.m. w części W i 5,8 m n.p.m. w części E. 
Funkcja muru jest trudna do ustalenia. Być może 
jest to pozostałość starszego założenia muru miej-
skiego, może przerwanego na jakimś etapie budo-
wy z nieznanych powodów. Na pewno nie była to 
podwalina pod ścianę kamienicy – względy kon-
strukcyjne nie wymagały wykonania tak dużego  
i solidnego założenia. 
Źródła ruchome: 5 fragm. ceramiki (43/1/M); 55 koś-
ci zwierzęcych (43/1/M). 
Chronologia: późne średniowiecze? 
Wkop nr 3: wkop do muru S kamienicy przy uli-
cy Panieńskiej 46, zlokalizowany w części S wy-
kopu nr 13. W narożniku SW wykopu jego strop 
został częściowo nakryty przez wkop nr 1, a od  
E przez warstwę II. Wypełnisko wkopu stanowił 
piasek z drobnym gruzem i zaprawą o miąższości 
do 0,65 m. 
Chronologia: XV/XVI wiek.

WKOP nr 1 

Wkop fundamentowy do starszej części muru W 
kamienicy 46 przy ulicy Panieńskiej, zlokalizowa-
ny w SW części wykopu nr 13, odkryty na odcin-
ku o dł. 4,45 i szer. ok. 0,4 m. Wypełnisko wko-
pu stanowiły 2 warstwy: 1 – żółta glina z gruzem 
znajdująca się głównie pod cegłami zamurowa-
nego przejścia oraz bezpośrednio pod stopą muru,  
2 – gliniasty piasek z gruzem występujący poniżej  
z dużymi kamieniami (do 0,4 × 0,7 m) stanowiący-
mi podwalinę pod ścianę budynku, spąg uchwyco-
no na gł. 7,3 m n.p.m. 
Chronologia: XV/XVI wiek. 

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych

Warstwa IVa

Warstwa III

Warstwa IIa: pozostałość nowożytnej posadzki 
piwnicznej z bardzo zniszczonych cegieł – poziom 
użytkowy piwnicy (gł. 7,9 m n.p.m.). 
Warstwa II: warstwa nowożytna, niwelacyjno- 
-zasypiskowa, odkryta w części N wykopu nr 13 
(poziom stropu 8,2 m n.p.m. w części W i 7,5 m 
n.p.m. w części E), złożona z gliniastego piasku  
z niewielką ilością gruzu w części przy profilu 
W i niemal czystego, mocno gliniastego piasku  
w części przy profilu E. Miąższość warstwy zróż-
nicowana od 0,25 (w części W i w centrum) do  
0,5 m (w części E). 
Źródła ruchome: 28 fragm. naczyń (30/1/M); 14 ko-
ści zwierzęcych (30/1/M). 
Warstwa I: wystąpiła na całej powierzchni wyko-
pów nr 13 i 14. Strop opadał w kierunku E, po-
ziom stropu 8,6 m n.p.m. w części W i 7,6 m n.p.m.  
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w części E. Składała się z mieszaniny szarego pia-
sku z gruzem i zaprawą kamieniami o zróżnicowa-
nej miąższości od 0,25 (w części W i w centrum) 
do 0,8 m (w części N). 
Źródła ruchome: 39 fragm. naczyń (56/1/M); 37 ko-
ści zwierzęcych (56/1/M); sprzączka żelazna (112/1/S, 
ryc. 251:2); kubek srebrny (158/1/S, ryc. 254:1);  
2 gwoździe żelazne (331/1/S, ryc. 252:4); pobrano 
próbkę ichtiologiczną (151/1/P). Warstwa ma cha-
rakter niwelacyjno-zasypiskowy i powstała po dru-
giej wojnie światowej.

LATRYNA nr 1

W części N posesji Kłodna nr 30, między Basztą 
Panieńską a oficyną (w odległości 5,6 m od basz-
ty) natrafiono na dużych rozmiarów latrynę, którą 
oznaczono nr 1 (ryc. 110–111). Jej średn. wyno-
siła 2,5 m, a całkowita gł. 4,3 m. Zbudowana zo-
stała z cegieł o kształcie trapezowatym (wymiary:  
23,5 × 11,5–14,5 × 7,5 cm) układanych bez zapra-
wy w taki sposób, że w licu ściany widoczne były 
same główki. Górna część cembrowiny, znacz-
nie zniszczona zwłaszcza w części S, zachowała 
się do wys. 8,07 m n.p.m. (w części S do 7,01 m  
n.p.m.). Ceglaną ścianę wzniesiono na 4 drew-
nianych podkładach-podwalinach wykonanych 
z łukowato wygiętych belek o szer. 0,10–0,13 m  
i gr. 0,08–0,12 m. Belki podwaliny wystawały 
spod cembrowiny do wewnątrz na 6–11 cm. Średn. 
latryny przy dnie zmniejszyła się do 2,25 m. Jej gł. 
mierzona od korony po stopę podwaliny wynosiła 
3,4 m. Poniżej podwaliny znajdował się stożkowa-
ty lej (średn. do 1,8 m, gł. 0,9 m) powstały praw-
dopodobnie podczas okresowego oczyszczania  
z nieczystości. W wypełnisku zaznaczyły się 2 
warstwy, które można datować na okres od koń-
ca XVI po XVIII–XIX wiek oraz 1 warstwę o cha-
rakterze zasypiskowym powstałą po zaprzestaniu  
jej użytkowania. 
Warstwa III: poniżej belek podwaliny. Tworzyły ją 
niemal czyste fekalia o miąższości ok. 0,9 m. 
Źródła ruchome: 65 fragm. ceramiki (25/1/M). 
Warstwa II: powyżej belek podwaliny, ostatnia przed 
zasypaniem. Tworzyły ją fekalia przemieszane z pia-
skiem i próchnicą (prawdopodobnie zawartość latry-
ny była okresowo wybierana i przesypywana pia-
skiem z próchnicą) o miąższości ok. 1,9 m. 
Źródła ruchome: fragm. ceramiki: 3440 egz. 
(23/1/M, ryc. 158–194); dachówka (23/1/M); fragm. 
kafli (ryc. 195; 196; 197; 200:1–3; 201:1); 6 fragm. 
fajek glinianych (14/1/S, ryc. 203:5,9; 204:4,7); 

ozdoba drewniana (18/1/S, ryc. 216:7); 3 fragm. 
miski toczonej drewnianej (19/1/S); cebrzyki i ich 
fragm. (21/1/S, ryc. 214:4; 33/1/S; 35/1/S); łopat-
ka (22/1/S, ryc. 216:1); oparcie drewniane (31/1/S); 
beczki i ich fragm. (36/1/S; 37/1/S; 127/1/S; 
128/1/S; 275/1/S; fragm. den beczek (34/1/S; 
38/1/S; 39/1/S; 40–43/1/S); tralki (45/1/S; 75–
76/1/S); kołek (44/1/S); puchar toczony malowa-
ny (276/1/S, ryc. 211); fragm. łyżeczki (277/1/S); 
przedmioty drewniane nieokreślone funkcjonalnie 
(20/1/S, ryc. 216:8; 32/1/S; 126/1/S; 332/1/S); obu-
wie i fragm. obuwia skórzanego (17/1/S; 46/1/S; 
47/1/S; 48/1/S; 50/1/S; 52/1/S; 53/1/S; 54/1/S; 
210/1/S; 211/1/S; 212/1/S, ryc. 220; 221:1; 222; 
223; 224; 225; 226; 227; 228; 230); 13 fragm. 
przedmiotów skórzanych (4/1/S); fragm. pasa skó-
rzanego (49/1/S, ryc. 229:1); 6 fragm. przedmio-
tów skórzanych (53/1/S); zawias skórzany (49/1/S, 
ryc. 229:2), fragm. wiadra skórzanego (4/1/S,  
ryc. 229:3); 6 fragm. tkaniny (13/1/S, ryc. 231:1–3), 
w tym 4 fragm. tkaniny wełnianej (15/1/S, ryc. 
231:4); 304 kawałki szkła; puchar szklany (66/1/S); 
zdobione szklanice (67–69/1/S, 336/1/S); fragm. kie-
liszków zdobionych (70–73/1/S); 2 metalowe łyż-
ki zdobione: cynowa i ze stopu miedzi (11–12/1/S,  
ryc. 254:2,3); okucie okładki książki ze stopu mie-
dzi (10/1/S, ryc. 251:4); fragm. blachy ołowianej 
(51/1/S, ryc. 253:1); fragm. figurki kościanej (8/1/S, 
ryc. 263:1); fragm. grzebienia z poroża (9/1/S,  
ryc. 259:1); szczątki botaniczne: próbka (3/1/P); 
szczątki ichtiologiczne: próbka (7/1/P); próbki den-
drologiczne: (155–157/1/P, 237/1/P, 258–272/1/P,  
274–275/1/P); 227 kości zwierzęcych (23/1/M). 
Warstwa I: na stropie latryny. Składały się na nią 
piasek, próchnica, glina przemieszane z drobnym 
gruzem, pokruszonymi cegłami, zaprawą o miąż-
szości ok. 1,5 m w części N i 1 m w części S. 
Źródła ruchome: 885 fragm. ceramiki; 3 kafle 
(1/1/M, 22/1/M, ryc. 198; 199; 200:4,5; 201:3); 
331 kości zwierzęcych (1/1/M, 22/1/M); 92 fragm. 
fajek (1/1/S, 16/1/S, ryc. 203–205); 5 fragm. 
przedmiotów skórzanych (55/1/S, ryc. 221:1,3);  
153 kawałki szkła; pieczęć szklana (74/1/S); figur-
ka z eklogitu (7/1/S, ryc. 256:6); osełka (84/1/S); 
kościana oprawka sztućca (2/1/S, ryc. 262:5).
Jest to warstwa zasypiskowa z XIX–XX wieku 
powstała po zaprzestaniu użytkowania latryny.  
Z analizy materiału zabytkowego z latryny wyni-
ka, że została zbudowana pod koniec XVI wieku, 
a użytkowano ją do XVIII–XIX wieku.

Anna Uciechowska-Gawron 
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LATRYNA nr 2

Z nowożytną zabudową posesji 46 przy ulicy Pa-
nieńskiej wiążą się 2 latryny oznaczone nr 2 i 3, 
które zostały odsłonięte w wykopie nr 13. Latrynę 
nr 2 odkryto w narożniku NE piwnicy w części N 
kamienicy (ryc. 112). Jej średn. wynosiła ok. 1 m, 
a gł. poniżej 3 m. Górna część cembrowiny została 
w znacznym stopniu zniszczona, bardziej w czę-
ści S – 8,11 m n.p.m., mniej w części N – 9,15 m 
n.p.m., gdzie wmurowana została w ścianę kamie-
nicy. W konstrukcji latryny widoczne były 2 fazy: 
w starszej, w ścianie widoczne były same głów-
ki cegieł (wym. 26 × ? × 9 cm) oraz nieliczne ka-
mienie. Najniższy krąg cegieł ustawiony został na 
kamiennej podwalinie, spąg znajdował się na po-
ziomie 4,8 m n.p.m. W fazie młodszej (oddzielo-
nej wyraźnym uskokiem w cembrowinie, dobudo-
wanej od poziomu 7,55 m n.p.m.), w ścianie wi-
doczne były zarówno główki, jak i wozówki ce-
gieł (wym. 26,5–27 × 14 × 9 cm) spojonych gliną. 
Górna część wypełniska latryny została częściowo 
wybrana i zasypana piaskiem z dużą ilością wapna 
i drobnego gruzu, z którego pochodzą 93 fragm. 
ceramiki naczyniowej (24/1/M). Dolna część wy-
pełniona była fekaliami przemieszanymi z pia-
skiem i gliną, gdzie znaleziono 6 fragm. ceramiki 
naczyniowej (26/1/M) i koło drewniane (77/1/S). 
Materiał zabytkowy wskazuje, że obiekt ten może 
pochodzić z XVII–XVIII wieku. 

LATRYNA nr 3

Zlokalizowana w części SE wykopu nr 13 pomię-
dzy murem kamiennym przecinającym wykop 
nr 13 a profilem E wykopu, w odległości 2,7 m 
od ściany S (ryc. 113). Wkop do okrągłej latryny 
nie był widoczny (średn. zewnętrzna 1,6 m, we-
wnętrzna 1 m). Zbudowana była z cegieł o kształ-
cie trapezowatym (wymiary: 30 × 12–15 × 7,5 cm) 
łączonych gliną i ułożonych tak, że we wnętrzu 
widoczne były tylko wozówki. Górna część cem-
browiny została najprawdopodobniej zniszczona 
bądź rozebrana. Koronę uchwycono na gł. 7,23– 
7,27 m n.p.m., zaś stopę 6,12–6,02 m n.p.m. Naj-
niższa warstwa cegieł ustawiona była na podwali-
nie w postaci kręgu ułożonego z niedużych kamie-
ni. Zawartość latryny została wybrana całkowicie 
do dna i po zaprzestaniu użytkowania zasypano ją 
piaskiem z dużą ilością gruzu. W zasypisku brak 
materiału zabytkowego pozwalającego na jej da-
towanie. Zachowana gł. wynosiła 1,2 m. W opar-
ciu o stratygrafię nawarstwień i podobieństwo do 

konstrukcji latryny nr 2 można sądzić, że pochodzi 
ona również z XVII–XVIII wieku.

REJON BRAMY PANIEŃSKIEJ I BASZTY 
SIEDMIU PŁASZCZY

Badania archeologiczne w tym rejonie zostały 
podjęte w związku budową instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej i wykonane zostały w formie nadzo-
rów. Obserwacje dotyczą 3 wykopów: wykop I –  
po stronie W ulicy Panieńskiej, wykop II – prze-
cinający ulicę Panieńską, wykop III – po stronie E 
ulicy Panieńskiej (przy Baszcie Panieńskiej). 

WYKOP I

Zlokalizowany po stronie W ulicy Panieńskiej,  
ok. 25 m na W od Baszty Panieńskiej (ryc. 4). Wy-
miary: 6 (N-S) × 4 m (W-E). Odkryto tu relik-
ty murów i zaobserwowano następującą sytuację 
stratygraficzną (ryc. 114–118):
Warstwa XVI: prawdopodobnie jądro wału wcze-
snośredniowiecznego (żółta glina o miąższości  
0,2 m – spągu nie osiągnięto), odkryta fragmen-
tarycznie na niewielkiej powierzchni w środkowej 
części wykopu. 
Warstwa XV: wał wczesnośredniowieczny (?), 
warstwę odkryto na niewielkiej powierzchni  
w części środkowej i S wykopu (szara próchnica 
przemieszana z gliną o miąższości do 0,2 m). 
Warstwa XIV: jądro wału wczesnośredniowieczne-
go (?), odkryte na niewielkiej powierzchni w środ-
kowej części wykopu (żółta zbita glina o miąższo-
ści do 0,3 m). 
Warstwa XIII: jądro wału wczesnośredniowiecz-
nego (?), odkryte na niewielkiej powierzchni  
w środkowej części wykopu (szara próchnica  
z węgielkami drzewnymi o miąższości ok. 0,2 m.). 
Źródła ruchome: 6 fragm. naczyń częściowo obta-
czanych (SP/7/B/M), w tym fragm. RF C; 12 kości 
zwierzęcych (SP/7/B/M); fragm. ciężarka kamien-
nego (SP/1/B/S).
Warstwa XII: warstwa nasypowa wału wcze-
snośredniowiecznego (?), odkryta na niewiel-
kiej powierzchni w części środkowej i S wykopu 
(przewarstwienia gliny i próchnicy o miąższości  
ok. 0,25 m). 
Warstwa XIa: warstwa nasypowa wału wczesno-
średniowiecznego (?), odkryta na niewielkiej po-
wierzchni w części SE wykopu (przewarstwienia 
gliny, próchnicy, węgielków drzewnych i polepy  
o miąższości ok. 0,5 m). 

II.1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych
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Warstwa XI: warstwa nasypowa wału wczesno-
średniowiecznego ze śladami pożaru (?), odkryta  
w części środkowej i SW wykopu (szara próchni-
ca z węgielkami drzewnymi w różnych partiach 
stropu i przepalony piasek w środkowo-zachodniej 
części wykopu, miąższość ok. 0,4 m).
Warstwa X: warstwa nasypowa wału wczesnośre-
dniowiecznego (?) – faza starsza (?), tylko w czę-
ści W wykopu (żółta glina o zróżnicowanej miąż-
szości od 0,1 m w części S do 0,6 m w części N).
Warstwa IXc: warstwa nasypowa wału wczesno-
średniowiecznego (?) – faza młodsza (?), tylko  
w części SW (szara próchnica, lekko spiaszczona  
z węgielkami drzewnymi o miąższości ok. 0,45 m). 
Warstwa IXb: warstwa nasypowa wału wczesno-
średniowiecznego (?) – faza młodsza (?), tylko  
w części SW wykopu (szara próchnica z dużą ilością 
żółtej gliny, z przewarstwieniami białego piasku  
i węgielków drzewnych o miąższości ok. 1,2 m).
Warstwa IXa: warstwa nasypowa wału wczesno-
średniowiecznego (?) – faza młodsza (?), tylko  
w części SW (czarna próchnica o miąższości  
ok. 0,3 m).
Warstwa IX: warstwa nasypowa wału wczesnośre-
dniowiecznego (?) – faza młodsza (?), tylko w czę-
ści SW wykopu i przy profilu E pod stopą muru 
B. W części E częściowo zniszczona przez wkop  
nr 2, od N przez przekop i warstwę VI (czarna 
próchnica z poziomymi płatami gliny i przewar-
stwieniami polepy o miąższości ok. 0,65 m).
Warstwa VIIIa: warstwa nasypowa wału wcze-
snośredniowiecznego (?) – faza młodsza (?), tylko  
w narożniku SW wykopu. Od N wcinała się  
w warstwy IXb i IX (żółta glina z warstewką bia-
łego piasku i miejscami węgielków drzewnych na 
stropie i drobnymi kamieniami polnymi o miąż-
szości ok. 1,2 m). 
Źródła ruchome: 6 fragm. naczyń wczesnośrednio-
wiecznych (SP/5/B/M).
Warstwa VIII: warstwa nasypowa wału wczesno-
średniowiecznego (?) – faza młodsza (?), tylko  
w narożniku SW. Na stropie widoczna była cienka 
warstewka spalenizny (ślad po spalonej konstruk-
cji (?). Tworzyła ją żółta glina z pojedynczymi ka-
mieniami polnymi o miąższości ok. 0,9 m. 
Źródła ruchome: 13 fragm. naczyń wczesnośre-
dniowiecznych (SP/3/B/M), w tym 2 RF D i 1 RF E  
oraz 1 fragm. nieokreślonego dna; 3 kości zwie-
rzęce (SP/3/B/M). 

Warstwa VII: warstwa nasypowa wału wczesno-
średniowiecznego (?) – faza młodsza (?), odsłonię-
ta tylko w narożniku SE wykopu. Od W przecinała 
warstwy VIIIa i VIII. Tworzyła ją żółta glina z po-
jedynczymi kamieniami polnymi (VII) i pasmem 
spalenizny (VIIa) w spągu o miąższości ok. 1,5 m. 
Źródła ruchome: 7 fragm. naczyń wczesnośre-
dniowiecznych (SP/8/B/M, SP/10/B/M), w tym:  
5 fragm. częściowo obtaczanych i 2 fragm. całko-
wicie obtaczanych. 
Warstwa VI: warstwa nasypowa wału wczesno-
średniowiecznego (?) – faza młodsza (?), tylko  
w części W wykopu, na W od muru B. W części 
N przecięta przez mur C. Tworzyła ją żółta glina  
o miąższości ok. 0,3 m. 
Źródła ruchome: 4 fragm. ceramiki (SP/11/B/M): 
fragm. wczesnośredniowiecznej; 3 fragm. siwej.
Warstwa V: średniowieczna (?) warstwa niwela-
cyjno-zasypiskowa, odkryta w narożniku SW wy-
kopu. Niezbyt czytelna w części N (żółta glina  
o miąższości ok. 0,2 m).
Warstwa IVb: późnośredniowieczny (?) destrukt 
pożarowy w narożniku SW wykopu (żółta glina  
z szarą próchnicą i węgielkami drzewnymi o miąż-
szości 0,05–0,2 m). 
Warstwa IVa: średniowieczny (?) destrukt pożaro-
wy w narożniku SE wykopu (warstewka spalone-
go drewna o miąższości ok. 0,02 m).
Warstwa IV: średniowieczny (?) destrukt pożarowy 
w narożniku SE wykopu, na SE od muru B. W czę-
ści N przecięta przez wkop nr 2. Tworzyła ją żółto-
zielonkawa glina z domieszką szarej próchnicy i wę-
gielkami drzewnymi o miąższości ok. 0,05–0,2 m. 
Źródła ruchome: 12 fragm. naczyń (SP/1/B/M): 
8 fragm. wczesnośredniowiecznych; 4 fragm.  
siwych; 6 kości zwierzęcych (SP/1/B/M).
Wkop nr 2: średniowieczny (?) wkop budowlany 
– do muru B, odkryty w części W i SE wykopu. 
Szer. do 0,45 m (w części SW). Wypełnisko w stro-
pie stanowiła brązowa próchnica z drobnym gru-
zem ceglanym, poniżej próchnica z węgielkami; 
przy ścianie S muru widoczna była tłusta glina –  
izolacja? Miąższość wkopu wynosiła ok. 2,1 m. 
Źródła ruchome: 5 fragm. naczyń (SP/6/B/M):  
4 fragm. wczesnośredniowiecznych; fragm. siwe-
go; 3 kości zwierzęce (SP/6/B/M).
Mur B: centralną część wykopu zajmował fragm. 
szerokiego kamiennego muru oznaczonego jako B. 
Usytuowany był na osi N-S i „wchodził” w profil 
N. W granicach wykopu jego wymiary wynosiły: 

Anna Uciechowska-Gawron 
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dł. – ok. 5 m, szer. – 2,2 m, zachowana wys. – 
1,8 m. Zbudowany był z warstw (widoczne są 3) 
składających się z dużych ociosanych kamieni, na 
stropie których układano mniejsze kamienie, na 
nich z kolei cegły. Całość spojona została zapra-
wą wapienną. Tak skonstruowany mur posadowio-
no na ruszcie drewnianym. Spąg tej konstrukcji 
tworzyły dranice ułożone po osi E-W, prostokąt-
ne w przekroju (wymiary 20 × 8 cm, 16 × 7 cm),  
w części S zniszczone. Na nich spoczywała kolejna 
warstwa belek – kantówek (wymiary 10 × 16 cm)  
ułożona prostopadle do niższej (po osi N-S). Kon-
strukcje te obsypane były szarą gliną. Między rusz-
tem a pierwszą warstwą kamieni wystąpiła brązowa 
spiaszczona glina. Można przypuszczać, że jest to 
pozostałość ściany zachodniej Bramy Panieńskiej.
Mur A: w części SW wykopu odsłonięto fragm. 
usytuowanego na osi W-E kolejnego muru ozna-
czonego jako A. Widoczny był tylko na niewiel-
kim odcinku (ok. 2 m) między profilem W (w któ-
ry „wchodził”) a murem B. Zachowała się tylko 
spągowa warstwa kamieni. Zbudowany był z ka-
mieni różnej wielkości – duże, ociosane, ściśle do 
siebie przylegające tworzyły lico S, mniejsze –  
wnętrze. Lico N zniszczone zostało przez współ-
czesny przekop. Kamienie połączono zaprawą 
wapienną. Zachowana szer. to 1,8 m. Mur B jest 
młodszy od muru A.
Mur C: w części SW wykopu, w odległości ok. 1 m  
od muru A, odkryto równoległy do niego ceglany 
mur oznaczony jako C. Na poziomie korony jego 
szer. wynosiła 2 m, zachowana wys. ok. 2,3 m.  
Cegła w murze nie jest „gotycka” ani maszyno-
wa. Był prostopadły do muru B i do niego do-
stawiony. Lico S (jedyne możliwe do obserwacji) 
było nieregularne z widocznymi ustępami i usko-
kami. Można sądzić, że wznoszono je w wąsko-
przestrzennym wkopie dociskając cegły do ścia-
nek. Cegły łączone były zaprawą wapienną. Sto-
pa muru znajdowała się ok. 0,9 m poniżej stopy 
muru B. Można przypuszczać, że mur C jest po-
zostałością umocnień miejskich i był dostawio-
ny od strony W do Bramy Panieńskiej. Może na 
to wskazywać jego lokalizacja (na przedłużeniu 
osi muru miejskiego przy Baszcie Panieńskiej)  
i solidna konstrukcja.
Warstwa IIIb: średniowieczna (?) warstwa o cha-
rakterze pożarowym odkryta w części SE wykopu 
(brązowa próchnica z soczewkami spalenizny bądź  
z węgielkami drzewnymi o miąższości 0,05–0,35 m). 

Warstwa IIIa: średniowieczna (?) warstwa o cha-
rakterze rozbiórkowym odkryta w części SE wy-
kopu (mieszanina zaprawy wapiennej z czarną 
próchnicą oraz pojedynczymi ułamkami cegieł  
o miąższości 0,1–0,15 m). 
Warstwa III: średniowieczna warstwa charakte-
rze niwelacyjno-rozbiórkowym, odkryta w części 
W wykopu (zaprawa wapienna z domieszką szarej 
próchnicy i pojedynczymi kamieniami o miąższo-
ści 0,03–0,05 m w części S do 0,25 m w części N). 
Nakrywała korony murów. 
Źródła ruchome: 7 fragm. naczyń (SP/2/B/M):  
4 fragm. wczesnośredniowiecznych; 3 fragm. si-
wych; kość zwierzęca (SP/2/B/M).
Wkop nr 1: wkop do nowożytnej instalacji wod-
no-kanalizacyjnej odsłonięty wzdłuż profilu E pa-
sem o szer. do 0,6 m. Wypełnisko dwuwarstwowe:  
w spągu brązowa próchnica przemieszana z pia-
skiem i węgielkami (o miąższości do 0,15 m), po-
wyżej żółty żwir (o miąższości do 0,4 m). We wko-
pie znajdowała się ceramiczna rura kanalizacyjna.
Warstwa IIa: powstała najpewniej po drugiej woj-
nie światowej, odkryta w części W wykopu. Na-
krywała mur A oraz skraj SW muru B (żółta glina 
z min. ilością próchnicy o miąższości ok. 0,1 m).
Warstwa II: nowożytna warstwa niwelacyjna po-
wstała najpewniej po drugiej wojnie światowej, 
odkryta na całej powierzchni wykopu. Nakrywa-
ła koronę muru B (brązowa próchnica z domiesz-
ką gruzu ceglanego i pojedynczymi kamieniami  
o miąższości do 0,35 m).
Warstwa I: współczesny poziom użytkowy terenu.

WYKOP II

Zlokalizowany został na E od wykopu I, przecinał chod-
nik pasażu na przedłużeniu ulicy Panieńskiej (ryc. 4).  
Wymiary: 1,4 m (N-S) × 6,2 m (W-E), gł. 1,1 m. Za-
obserwowano następującą sytuację stratygraficzną:
Warstwa VI: niwelacyjno-gruzowa warstwa z lat  
40. XX wieku, szara próchnica z węgielkami drzew-
nymi i gruzem ceglanym, ok. 0,5 m. 
Warstwa V: niwelacyjno-gruzowa warstwa z lat  
40. XX wieku, szara próchnica z węgielkami drzewny-
mi i dużą ilością grubego gruzu ceglanego, ok. 0,5 m.  
Odkryto w niej 27 fragm. naczyń (SP/9/B/M).
Między warstwami V i VI odsłonięto kilka du-
żych głazów o średn. dochodzących do 0,9 m. Luź-
ne, duże kamienie mogą pochodzić ze zniszczo-
nej Bramy Panieńskiej lub muru miejskiego. Od E 
do kamieni przylegał fragm. zbudowanego z cegły 
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maszynowej spojonej zaprawą cementową muru ce-
glanego ze zniszczonych w czasie wojny budynków.
Warstwa IV: gruz ceglany i zaprawa wapienna 
(do 0,5 m miąższości) ze zniszczonych w czasie 
wojny budynków, odsłonięty w części E wykopu.  
Od E przylegał do dużych kamieni.
Chronologia: lata 40. XX wieku.
Warstwa III: powojenna, brązowa próchnica z nie-
wielką domieszką drobnego gruzu ceglanego  
o miąższości do 0,3 m. 
Warstwy II–I: współczesny chodnik z podsypką.

WYKOP III

Zlokalizowany po stronie E ulicy Panieńskiej  
(ryc. 4). Składały się na niego 3 części oznaczone 
literami A, B, C. W każdej z nich zaobserwowano 
różne układy stratygraficzne.
Część A: długi (16 m), wąski (ok. 0,5 m) przekop 
na N od pozostałości muru miejskiego, dochodzą-
cy od W do Baszty Panieńskiej. Gł. do 1 m.
Warstwa V: jądro wału wczesnośredniowieczne-
go (?) – żółta glina o miąższości ok. 0,4 m, spągu  
nie osiągnięto.
Warstwa IV: brązowa próchnica związana z wcze-
snośredniowiecznym wałem obronnym (?) o miąż-
szości ok. 0,1 m. 
Warstwa III: niwelacyjno-gruzowiskowa powstała 
po drugiej wojnie światowej – gruz ceglany z za-
prawą wapienną i dużą ilością brązowej próchnicy 
o miąższości 0,4–0,7 m.
Warstwa II–I: współczesne warstwy: niwelacyjna –  
żółty żwirowaty piasek ok. 0,25 m i użytkowa: 
czarna próchnica.
Część B: nieduży (ok. 2,5 × 1,5 m) wykop na S 
od pozostałości muru miejskiego, na terenie za-
jętym przed wojną pod kamienice. Gł. do 2,4 m. 
Odkryto w nim VIII warstw o trudnej do ustalenia 
chronologii i funkcji, złożonych głównie z próch-
nicy z różnymi domieszkami. W warstwie VI od-
kryto fragm. nowożytnego muru z cegły maszy-
nowej na kamiennej podwalinie. Na W od nie-
go widoczne były 2 poziomy posadzki (?) cegla-
nej przedzielone warstewkami szarej próchnicy 
przemieszanej z drobnym gruzem, zaprawą i wę-
gielkami oraz żółtej gliny. Były to pozostałości  
przedwojennej zabudowy. 
Źródła ruchome: 7 fragm. ceramiki (SP/11/B/M).
Część C: wykop w odległości 1,5 m na zachód od 
Baszty Panieńskiej. Od N łączył się z odcinkiem 
A. Wymiary: dł. 6 m, szer. od 0,5 m w części S, 

do 2,5 m w części N, gdzie rozszerzał się koliście 
dochodząc do baszty; gł. do 2,2 m. Odnotowano 
tu III warstwy o charakterze gruzowiskowym, nie-
określone chronologicznie. 

WYKOPY LINIOWE NA TERENIE  
KWARTAŁU I

Badania archeologiczne na terenie kwartału I uzu-
pełnione zostały nadzorami nad wykopami linio-
wymi przy realizacji sieci instalacji zewnętrznych 
wokół nowopowstających budynków. W trakcie 
realizacji tych prac zostały zarejestrowane liczne 
nawarstwienia pochodzące od wczesnego średnio-
wiecza do czasów współczesnych (ryc. 119–121).
Kanalizacja ogólnospławna (ryc. 1)
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów 
pod kanalizację całą powierzchnię ulicy Kłod-
nej obniżono o ok. 1,5 m zdejmując współczesne 
nawarstwienia niwelacyjno-użytkowe. Pod nimi 
ukazał się zarys starszego wykopu liniowego. In-
stalacja kanalizacyjna przebiegała głównie w ulicy 
Kłodnej, na odcinku o dł. 86 m, z czego na 69 me-
trze powtarzała przebieg starszej (przedwojennej) 
kanalizacji. Obecny wykop mieścił się w grani-
cach starszego i tylko gdzieniegdzie, w miejscach,  
w których instalow ano studzienki, był poszerzony 
(do ok. 2 m) i tylko tam możliwa była obserwacja 
pełniejszej sekwencji nawarstwień.
W obrębie wykopów inwestycyjnych (poszerzo-
nych) notowano podkłady mierzwy i gliny z róż-
nymi domieszkami (spalenizny, gruzu, piasku), 
miejscami relikty konstrukcji drewnianych o trud-
nej do ustalenia funkcji i chronologii. 
Źródła ruchome: fragm. naczyń (159/1/M, 160/1/M, 
161/1/M); kości zwierzęce (159/1/M, 160/1/M, 
161/1/M); fragm. fajek (395/1/S, 397/1/S); fragm. 
przedmiotów skórzanych (400/1/S, 402/1/S, 398/1/S); 
okucie ze stopu miedzi (396/1/S, ryc. 250:11), grze-
bień (399/1/S, ryc. 259:3).
Relikty przedwojennego wodociągu
Wodociąg przedwojenny (394/1/S) składał się z 2 
równoległych rurociągów ułożonych w odległo-
ści ok. 1 m od siebie. Odsłonięto go na odcinku  
o dł. 18 m. Jego kraniec W znajdował się w odległo-
ści ok. 4,5 m od początku wykopu kanalizacyjnego. 
Rurociąg przebiegał skosem w stosunku do pierzei 
zabudowy kwartału I. W części W znajdował się 
w odległości 3 m od ściany budynku, w części E –  
5,6 m. Drewniane rury ułożone były zgodnie ze 
spadkiem terenu (8,37–7,24 m n.p.m.) . Do każdej 
z nich wykonany był oddzielny wkop o szer. 0,5 m, 
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zasypany jasnoszarą gliną. Rury wykonano z pni 
sosnowych, nieokorowanych o średn. ok. 0,4 m,  
w których centralnie wydrążono otwory o wielkości 
6–8 cm. Wodociąg składał się z kilku rur o różnych 
dł. (od 2 do 7 m) dostawianych do siebie „na styk”. 
Drugi odcinek wodociągu drewnianego (starszy?) 
odkryto podczas budowy przyłącza do budynku 46 
przy ulicy Panieńskiej. Tworzyły go również 2 so-
snowe rury o wymiarach zbliżonych do wcześniej 
opisanych, ułożone na gł. 6,92 m n.p.m., we wspól-
nym wkopie (o szer. 1,2 m). W zasypisku wkopu 
(szary piasek z gliną i okruchami gruzu) znalezio-
no nieliczny materiał ceramiczny (162/1/M).
Wykop pod kanalizację burzową 
Wykop pod kanalizację burzową otaczał bu-
dynki kwartału I od N, S i E na odcinku o łącz-
nej dł. 112,5 m. Obserwowano przede wszystkim 
warstwy gruzowiskowe zawierające piasek, żwir  
i próchnicę o nieustalonej chronologii. 
Źródła ruchome: fragm. ceramiki (157/1/M, 
158/1/M, 156/1/M); fragm. skóry (393/1/S); fragm. 
butelki szklanej (403/1/S).
Wykop pod sieć wodociągową
Wykop pod sieć wodociągową liczył 192,5 m. Po-
dzielono go na 2 odcinki. Odcinek 1. o dł. 72,5 m 
przebiegał w ciągu ulicy Kłodnej. Umiejscowio-
ny został wzdłuż pierzei budynków kwartału II po 
stronie S ulicy. Jego kraniec E stanowiła przewi-
dywana pierzeja E zabudowy kwartału III. Odci-
nek nr 2 o dł. 120 m przebiegał łagodnym łukiem  
w przybliżeniu po linii S-N, od krańca E odcinka 
nr 1 poprzez tereny kwartałów III i VI, wzdłuż es-
takady, aż do ulicy Środowej, w którą wchodził na 
odległość 5 m, do punktu obok narożnika NW kwar-
tału IX. Obserwowano przede wszystkim warstwy 
gruzowiskowe zawierające piasek, żwir i próchni-
cę, niekiedy mierzwę o nieustalonej chronologii. 
Wykop pod sieć gazową
Wykop pod sieci doprowadzające gaz do nowo-
powstających budynków wytyczony został w czę-
ści N ulicy Panieńskiej w odległości ok. 5 m od 
muru miejskiego. Wyznaczono dwie prostopa-
dłe do siebie nitki – jedną wzdłuż ulicy Panień-
skiej (odcinek 1.) i drugą przecinającą ulicę nieco 
na N od narożnika NW kamienicy nr 46 (odcinek 
2). Obserwowano przede wszystkim warstwy gru-
zowiskowe zawierające piasek, żwir i próchnicę  
o nieustalonej chronologii. 

Na odcinku 2. odkryto, w warstwie szarobrązo-
wej, próchnicę z gruzem i zaprawą wapienną o miąż-
szości 0,7–0,8 m, po stronie E ulicy Panieńskiej,  

fragm. muru kamienno-ceglanego dochodzącego 
do osi ulicy o przebiegu N-S. Tworzyły go duże 
kamienie (o średn. 0,5 do 0,9 m) od E licowane ce-
głami (widoczne lico o szer. 1,5 cegły). Przestrzeń 
między kamieniami i cegłami wypełniono drob-
nymi kamieniami, gruzem i zaprawą. Szer. całe-
go założenia wynosiła 1,6 m. Od muru kamien-
nego, prostopadle w kierunku E odchodził kolej-
nym mur, tym razem ceglany na zaprawie wapien-
nej. Jego narożnik NE znajdował się w odległości  
5,6 m od obecnego lica budynku nr 46. 
Trudna do wyjaśnienia jest kwestia funkcji odsło-
niętych reliktów. Istnieje możliwość, że była to 
pierwotna pierzeja kwartału I. Już na etapie odgru-
zowania tego terenu stwierdzono, że nastąpiła ko-
rekta linii przebiegu ulicy. Okazało się, że odsło-
nięty mur W kamienicy 46 nie był wcześniej mu-
rem frontowym. Na W od niego odkryto fragm. 
ścian działowych (?) i sklepienia (koleby), a w sa-
mym murze odsłonięto kamienny stopień biegu 
schodowego prowadzącego w kierunku ulicy. Za-
rejestrowany tu mur kamienny zdaje się być kon-
tynuacją muru odkrytego podczas wcześniejszych 
badań, który był widoczny w odległości ok. 2 m na 
N od miejsca obecnych prac. Wydaje się, że pie-
rzeja W kwartału I łączyła się z murem miejskim. 
Wskazują na to również plany zabudowy miasta  
z początków XVIII wieku. W warstwie natrafiono 
na fragm. kafla i stempel szklany (151/1/M). Jest 
to warstwa o charakterze zasypiskowym.
Wykop do sieci elektrycznej
Wykop pod kable energetyczne zaprojektowany zo-
stał po stronie NE nowopowstających budynków.  
Jego dł. wynosiła 93, szer. ok. 0,8, gł. do 1,2 m. 
Wykop pod trafostację usytuowano po stronie N 
murów miejskich, na E od Baszty Panieńskiej. Od 
niego odchodziły łukiem w kierunku SE wykopy 
liniowe, do narożnika budynku nr 25 przy ulicy 
Kłodnej i dalej na E i S w kierunku trasy zamkowej. 
W wykopie na całej jego gł. stwierdzono jednolitą 
warstwę – szarą próchnicę przemieszaną z piaskiem  
z dużą ilością gruzu i zaprawy o miąższości powy-
żej 1,2 m (warstwa zasypiskowa powojenna).

Wykop do sieci teletechnicznej
Sieć teletechniczną ułożono w ulicy Kłodnej,  
od skrzyżowania z ulicą Panieńską po stronie S 
budynku nr 46. Jej dł. wynosiła 10 m (pozostałą 
część rozciągnięto w podziemiach nowo wzno-
szonych budynków). Kabel umieszczono na gł.  
1,5 m. Ułożono go jednocześnie z budową kana-
lizacji burzowej i sieci wodociągowej, na terenie  
wcześniej obniżonym. 
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W trakcie badań archeologicznych prowadzonych 
w obrębie kwartału I znaleziono łącznie 11 112 
fragm. naczyń glinianych pochodzących z nawar-
stwień i obiektów kulturowych związanych z okre-
sem średniowiecza1. W zbiorze tym, na podstawie 
makroskopowej oceny cech wskazujących na spo-
sób wykonania, takich jak: surowiec, domiesz-
ka, wypał, barwa, szkliwo, obróbka powierzchni 
(Lüdtke 1985, 19–23), wydzielono różne gatunki 
ceramiki2. Ich terminologia, zwłaszcza naczyń im-
portowanych, nawiązuje do systemów opisu cera-
miki średniowiecznej od kilku dekad powszechnie 
stosowanych dla obszaru Europy północnej (Erd-
mann et al. 1984, 417 n.; Lüdtke 1985, 19–23;  
Handbuch 2001), a także Pomorza (Nawrolski, 
Rębkowski 1995, 163 n.; Rębkowski 1995, 19 n.; 
Dworaczyk 1998; 2010). W zbiorze wyróżnio-
no także tzw. ceramikę przejściową, tj. o cechach 
zarówno naczyń wczesnośredniowiecznych, jak  
i późnośredniowiecznych siwaków (m.in. Dwo-
raczyk 2010, 198). Naczynia takie były wytwa-
rzane i użytkowane w okresie późnośredniowiecz-
nym, przynajmniej w jego początkach, stanowiąc 
znaczną część inwentarzy kuchennych i stołowych 
mieszkańców nadodrzańskiej dzielnicy Szczecina3. 

Kryteria, jakimi posłużyłem się przy opra-
cowaniu ceramiki są zbliżone do zastosowa-
nych już dawniej metod opisu tej kategorii źró-
deł, wykorzystanych w analizie wczesnośrednio-
wiecznych naczyń glinianych ze Szczecina (m.in.  
Łosiński, Rogosz 1983c, 202–203; 1986, 10–12; 

1 Do opracowania włączono także niewielką liczbę ułamków na-
czyń glinianych pozyskanych z wykopu I usytuowanego w obrębie 
kwartału XXI, w którym zarejestrowano nawarstwienia związane  
z wałem obronnym.

2 Stosowany w niniejszym opracowaniu termin ceramika odnosi się 
do ceramiki naczyniowej.

3 W zespołach ceramiki z tego czasu, odkrytych na pobliskim kwar-
tale VI, naczynia wczesnośredniowieczne jeszcze na przełomie 
XIII i XIV wieku stanowiły ok. 25% zbiorów (materiały opraco-
wane, niepublikowane).

Dworaczyk 2010, 196). Jednak w tym przypad-
ku na najbardziej ogólnym poziomie wydzieliłem  
w zbiorach poszczególne gatunki ceramiki. Następ-
nie, przede wszystkim naczynia wczesnośrednio-
wieczne i siwe, uporządkowane zostały pod wzglę-
dem techniki wykonania. W kolejnym etapie anali-
zy formy o wspólnym piętnie stylistycznym i tech-
nicznym grupowano w rodziny form naczyń (RF)4 
bądź typy funkcjonalne5, takie jak: garnki, dzbany, 
kubki itd. (Rębkowski 1995, 19–21). Ostatni, naj-
bardziej szczegółowy szczebel klasyfikacji to sys-
tematyka górnych partii naczyń, oddzielna dla każ-
dej rodziny form i typów funkcjonalnych. 

Opierając się na ukształtowaniu spodnich, ze-
wnętrznych powierzchni oraz sposobach wyod-
rębnienia ze ścianek naczyń (Łosiński, Rogosz 
1983c, 220–224), utworzono także listę typów 
den6. Jednak w przypadku okazów wczesnośre-
dniowiecznych jedynie w ograniczonym stopniu 
zastosowano rozróżnienie na ułamki częściowo  
(grupa techniczna II – GT II), czy całkowicie ob-
taczane na kole garncarskim (grupa techniczna 
III – GT III). Nie zawsze możliwa jest taka oce-
na, a podział mógłby prowadzić do błędnych 
wniosków. Znamy bowiem przykłady naczyń 

4 Stosowana w pracy typologia naczyń wczesnośredniowiecznych 
opiera się na schemacie Władysława Łosińskiego i Ryszarda Ro-
gosza (1983c, 202 n.; 1985, 187 n.; 1986, 9 n.), różni się od niej 
jedynie określeniem jednostek taksonomicznych. Autorzy ci na ich 
oznaczenie wprowadzili termin „rodzina typów naczyń”, tu stoso-
wany jest „rodzina form naczyń”, w obrębie której zgrupowane są 
typy (na temat klasyfikacji typologicznej naczyń o proweniencji 
wczesnośredniowiecznej por. Buko 1981, 128 n.).

5 Typologia naczyń siwych oparta została na klasyfikacji opracowa-
nej przez E. Cnotliwego dla materiałów szczecińskich i uzupeł-
niona przez M. Dworaczyka (Suburbium, 307, ryc. 156; por. także 
Cnotliwy 2014, 136–149, ryc. 48–52). Listę typów tych naczyń, ze 
względu na znaczne rozdrobnienie ułamków, utworzono jedynie na 
podstawie ukształtowania części przybrzeżnych.

6 Typologia den naczyń tradycyjnych i naczyń siwych oparta zosta-
ła na schematach W. Łosińskiego i R. Rogosza (1983c, 220–224)  
i E. Cnotliwego (2014, 149–151, ryc. 54, 55). 
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GT II, które mogły być obtaczane aż do podstaw  
(Łosiński 1972, 39). 

 Minimalną liczbę naczyń, głównie wczesno-
średniowiecznych i siwych, oszacowano na pod-
stawie liczby wylewów reprezentujących poszcze-
gólne rodziny form lub typy7, przy czym na pod-
stawie podobieństw pomiędzy ułamkami wyle-
wów wyklejano je lub grupowano w zespoły, trak-
tując jako jedno naczynie. Dodatkowo, w zbiorze 
ceramiki wczesnośredniowiecznej, jako osobne 
naczynia wydzielono uchwyty pokryw (naczynia 
RF N) i ułamki brzuśców i części przydennych 
dwustronnie zdobionych, charakterystycznych dla 
całkowicie obtaczanych mis (naczynia RF R), oraz 
ornamentowanych listwami plastycznymi, typo-
wymi dla naczyń RF H, a także z wątkami zdobni-
czymi reprezentatywnymi dla częściowo obtacza-
nych naczyń RF D.

Charakterystyka średniowiecznego zespołu 
naczyń glinianych

W liczącym 11 112 fragm. naczyń glinianych zbio-
rze (tab. 1–3, 7) wyróżniono ułamki naczyń: 
wczesnośredniowiecznych 9261 83%
siwych 1623 14,5%
przejściowych 69 0,6%
czerwonej ceramiki szkliwionej 65 0,6%
wczesnej kamionki oliwkowej 37 0,3%
wczesnej kamionki siegburskiej 11 0,1%
wczesnej kamionki żółtej angobowanej 9 0,1%
wczesnej kamionki siwej angobowanej
(Dolna Saksonia) 9 0,1%
siwej ceramiki szkliwionej 9 0,1%
wczesnej kamionki siwej angobowanej 
(Nadrenia) 7 0,1%
kamionki siwej angobowanej 
(Dolna Saksonia) 5 0,1%
biało-kremowej ceramiki szkliwionej 5 0,1%
wczesnej kamionki żółtej bez angoby 1 0,1%
kamionki siegburskiej 1 0,1%
nieokreślonego gatunku ceramiki 1 0,1%

Ceramika wczesnośredniowieczna

W zbiorze 9261 ułamków pochodzących od mini-
mum 1654 naczyń, wyróżniono: 1579 wylewów 
(17,1%), 848 den (9,2%), w tym 2 ułamki naczyń 
RF R, i 6830 brzuśców (73,74%) (tab. 4–6, 8–9), 
wśród których wydzielono 3 ułamki naczyń RF 
D, 50 ułamków naczyń RF H i 16 ułamków mis 
RF R. Reprezentują one większość użytkowanych  

7 Na temat metod kwantyfikacji ceramiki naczyniowej por. m.in. 
uwagi M. Rębkowskiego (1995, 14–16).

w średniowieczu na Pomorzu Zachodnim form na-
czyń8 i to zarówno częściowo obtaczanych,
C 2 egz. 0,1%
D 81 egz. 5,2%
E 3 egz. 0,2%
P 6 egz. 0,4%

jak i całkowicie obtaczanych na kole garncarskim: 
G 685 egz. 43,7%
G1 82 egz. 5,2%
H 62 egz. 3,9%
J 422 egz. 26,9%
K 111 egz. 7,1%
M 11 egz. 0,7%
R 85 egz. 5,4%

Dodatkowo wyróżniono 19 egz. pokryw (1,2% –  
rodzina form naczyń N).

Naczynia rodziny form C
W analizowanym zbiorze ceramiki zanotowano 
minimum dwa naczynia rodziny form C (0,1%), 
które odkryto w warstwie XIII wykopu I oraz  
w warstwie XXVIII w wykopach 13 i 14 (tab. 8). 
W tym ostatnim przypadku ułamek zalegał naj-
pewniej na złożu wtórnym.

Oba egz. reprezentują naczynia słabo formu-
jąco obtaczane na kole garncarskim (odmiana a). 
Jeden z nich, znaleziony w wykopie I, to naczy-
nie typu Ia, zaopatrzone w brzeg wariantu 10a  
(ryc. 123:1). Krawędź jego wylewu zdobiona jest 
prawoskośnymi nakłuciami, natomiast korpus or-
namentem strefowym w postaci dwóch pasm linii 
falistych przedzielonych pasmem prawoskośnych 
nakłuć wykonanych dwuzębnym narzędziem. Dru-
gi z okazów, zdobiony lekko zaznaczonym moty-
wem dwóch pasm lewoskośnych rzędów nacięć  
i nakłuć oraz dwóch pasm nierówno naniesionych 
żłobków9, to wylew typu 17a.

Naczynia rodziny form D
Naczynia rodziny form D odnotowano w liczbie 
co najmniej 78 egz. (5,2%). Znaleziono je przede 
wszystkim w nawarstwieniach ze starszych faz 
zasiedlenia tego rejonu miasta (tab. 8). W zbio-
rze tym, ze względu na duże rozdrobnienie mate-
riału, jedynie 12 ułamków umożliwiło określenie 

8 Formy te odpowiadają większości wczesnośredniowiecznych na-
czyń z terenu Meklemburgii. Na temat klasyfikacji tych ostatnich 
por. Schuldt 1956; 1964.

9 W starszych opracowaniach wczesnośredniowiecznej ceramiki na-
czyniowej ze Szczecina (m.in. Łosiński, Rogosz 1983c, 202 n.), 
wąskie, stosunkowo płytkie, poziomo naniesione zdobiny wykona-
ne narzędziami zakończonymi jedno- lub wielodzielnie określono 
jako bruzdy. W niniejszej pracy oznaczono je mianem żłobków, 
natomiast termin bruzdy odnosi się do dość szerokich, półkolistych

Marek Dworaczyk
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formy naczyń. Są to: naczynie baniaste typu I,  
IX (2 egz.), naczynia dwustożkowate typów: III, 
VII, XVII, XVIII i XXI, naczynia tulipanowa-
te typu XXIX (ryc. 137:2) oraz naczynia esowate 
typu XV (3 egz.). 

Prawie cały zespół został sklasyfikowany pod 
względem ukształtowania wylewów (74 fragm. –  
94,9%). Czytelna jest w nim nieznaczna prze-
waga brzegów wariantu 13:a-d – 19 fragm. (ryc. 
137:2) nad wariantami 3:a-c – 10 fragm. i 2:a-b –  
10 fragm. Pozostałe typy brzegów zarejestrowa-
no w mniejszej liczbie: 1:a-c – 6 fragm., 4:a – 
2 fragm., 5:a-b – 7 fragm., 6:a – 2 fragm., 7:a-b –  
3 fragm., 8:a-c – 6 fragm., 9:a-b – 5 fragm. 

Jedynie w pięciu przypadkach ustalono średn. 
wylewów naczyń wynoszące: 15, 17 (2 egz.) i 19 
cm (2 egz.). Większość jest zdobiona (74 egz. –  
94,9%), głównie poziomymi pasmami linii rytych 
i linii falistych, a także poziomymi, pionowymi  
i skośnymi pasmami linii prostych, niekiedy krzy-
żujących się, pasmami nakłuć, poziomymi rowka-
mi, pasmem poziomej plecionki i różnymi kombi-
nacjami tych wątków. 

Naczynia rodziny form E

Z minimum trzech okazów tej rodziny form na-
czyń (tab. 8), jeden znaleziono w warstwie VIII  
w wykopie I (ryc. 123:2). Z pozostałych dwóch, 
zarejestrowanych w wykopach nr 13 i 14, jeden 
odnotowano w warstwie XLI, drugi natomiast,  
zalegający z pewnością na złożu wtórnym, w war-
stwie XXXI. Są to naczynia baniaste, o różno-
rodnych strefowo naniesionych motywach zdob-
niczych w postaci żłobków, nacięć i nakłuć, linii 
rytych i żeberek. Średn. wylewu jednego z nich  
wynosi 24 cm. 

Naczynia rodziny form G

Naczynia rodziny form G stanowią najliczniej-
szą grupę pojemników wczesnośredniowiecz-
nych – minimum 685 egz. (43,7%) (tab. 8)10.  
W zbiorze tym, na poziomie II szczebla klasyfika-
cji określono 285 egz. (41,6%) reprezentujących:

 w przekrojach, poziomych pasm wykonanych palcami podczas ob-
taczania naczyń na kołach garncarskich, charakterystycznych dla 
naczyń siwych (Dworaczyk 2010, 199, przyp. 16).

10 W tabeli nr 11 odsetek naczyń RF G jest większy niż wskazany  
w tekście. Różnica ta wynika z faktu, że w tabeli obliczeń doko-
nano wyłącznie na podstawie zbioru wylewów, natomiast podane  
w tekście procenty odnoszą się do zespołu minimalnej liczby na-
czyń (dotyczy to także kolejnych rodzin form naczyń).

naczynia słabo profilowane 88 egz. 30,9%
typ Ia –  28 egz.
typ Ib –  60 egz.

naczynia przysadziste  131 egz.  45,9%
typ IIa –  41 egz.
typ IIb –  40 egz.
typ IIIa –  31 egz.
typ IIIb –  19 egz.

naczynia wysmukłe
o obniżonym załomie brzuśca  24 egz.  8,4%
typ IV –  12 egz.
typ V –  5 egz.
typ X –  6 egz.
typ XI –  1 egz.

naczynia tulipanowate  25 egz.  8,8%
typ VI –  14 egz.
typ VII –  11 egz.

naczynia workowate  8 egz.  2,9%
typ VIII –  1 egz.
typ IX –  7 egz.

naczynia o silnie wydętym  
brzuścu i lejowatym wylewie  9 egz.  3,1%
typ XII

W jednym przypadku zrekonstruowano prawie 
cały profil naczynia – przysadzisty garnek typu IIIa,  
z brzegiem wariantu 7:a, zdobiony poziomymi 
żłobkami. Średn. jego wylewu wynosi 16 cm (ryc. 
141:3). Naczynia te (622 egz. – 90,8%) zaopatry-
wano najczęściej w brzegi typów:
2:a-b  72 egz.  11,6% ryc. 131:3; 133:4; 142:2; 153:5
17:a-b  66 egz.  10,8% ryc. 128:6; 129:1–2; 134:3; 139:5
4:a-c  51 egz.  8,2% ryc. 131:5; 152:4
7:c  45 egz.  7,2% ryc. 142:1; 146:6; 149:7
3:e-f  43 egz.  6,9% ryc. 125:5; 136:3; 151:7
7:a-b  45 egz.  7,1% ryc. 132:1–2; 134:2; 140:2; 141:3; 151:1
3:a-b  41 egz.  6,6% ryc. 138:3
5:a-c  41 egz.  6,6% ryc. 124:2; 136:4; 141:5
3:c-d  31 egz.  5%

Udział pozostałych wariantów wylewów nie prze-
kraczał 5%:
1:a-c 18 egz. ryc. 135:3
6:a-b  7 egz.
8:a-c  25 egz.  ryc. 132:3; 143:3; 147:5
9:a-c  21 egz.
10:a-c  3 egz.
11:a-b  22 egz.  ryc. 157:4
12:a-b  17 egz.  ryc. 130:3
13:a-c  28 egz.  ryc. 142:7; 149:1; 151:5
14:a-b  13 egz.  ryc. 125:1; 130:2; 151:6
15:a-c  14 egz.  ryc. 126:3; 129:3
16:a-b  19 egz.  ryc. 130:1; 138:1; 139:1–2, 4; 140:1

Średnice wylewów naczyń rodziny form G usta-
lono dla 128 okazów (18,7%). Zdecydowanie prze-
ważają okazy o średnich pojemnościach i średn.  
15–24 cm – 86 fragm. (75%). W dużo mniejszej 
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ryc. 129:3; 132:1–2

ryc. 124:2; 125:1; 130:1–2, 4;  
133:2; 136:3–4; 138:1, 3;
139:1, 5; 140:1; 141:3; 142:7; 
152:4; 153:5

ryc. 129:2; 134:2; 142:2

ryc. 146:6
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liczbie odnotowano niewielkie naczynia o średn. 
do 14 cm – 25 fragm. (19,5%). Jedynie niewielką 
część zbioru stanowią naczynia o dużej pojemności, 
o średn. powyżej 25 cm – 7 fragm. (5,5%). 

Większość tych naczyń była zdobiona – 539 egz. 
(78,7%). Podstawowym wątkiem zdobniczym były 
poziome żłobki, niekiedy dość starannie wykona-
ne – 375 egz. (69,6%). Poza tym odnotowano wątki 
zdobnicze w postaci nacięć, nakłuć, linii falistych,  
a także ich kombinacji tworzących różne motywy. 

Na dziewięciu ułamkach zaobserwowano śla-
dy formowania ścianek z wałków gliny o szer. do 
1,5 cm, dolepianych od wewnątrz, na dwóch na-
tomiast od góry. Jedno z naczyń z brzegiem typu 
17:a ma kolisty otwór o średn. 5 mm, nawiercony 
od wewnątrz i umieszczony pod krawędzią. 

Naczynia rodziny form G1

Naczynia tej rodziny form zarejestrowano w war-
stwach związanych ze schyłkiem wczesnego śred-
niowiecza (tab. 8) – minimum 82 egz. (5,2%),  
z czego dla 35 (42,7%) określono typ naczynia.  
Reprezentują ją:
naczynia o małej  
wydętości brzuśca typ I  14 egz.  ryc. 125:3; 131:2

naczynia o silnie  
wydętych brzuścach typ II  12 egz.

naczynia o obniżonym  
załomie brzuśca typ III  6 egz.

naczynia szerokootworowe  
z wysoko umieszczonym 
załomem brzuśca typ IV  3 egz.  ryc. 151:3

Zwieńczono je profilowanymi brzegami, zazwy-
czaj zaopatrzonymi we wręby, zwłaszcza nawiązu-
jącymi do wariantów 3:b – 23 egz. i 3:c – 18 egz.  
(ryc. 125:3; 131:2; 133:5), a także: 4:b – 14 egz. 
(ryc. 142:5), 4:a – 12 egz., 3:a – 8 egz. (ryc. 126:1; 
134:1), 2:b – 4 egz. (ryc. 131:4), 4:c – 2 egz.  
(ryc. 151:3) i 1:a – 1 egz. Są to głównie naczynia  
o średnich pojemnościach i średn. wylewów 15– 
24 cm – 22 egz. Jedynie pojedyncze egz. mają 
średn. wylewów wynoszące: 13, 28 i 29 cm.

W zbiorze tym 56 ułamków jest zdobionych 
(68,3%), przede wszystkim poziomymi żłobka-
mi – 52 egz., a także poziomą linią falistą – 2 egz. 
oraz motywami fryzowymi w postaci poziomych 
żłobków zwieńczonych poziomym, rytym zygza-
kiem i pasmem lewoskośnych nakłuć. 

Naczynia rodziny form H

Zanotowano co najmniej 62 egz. tej rodziny form 
naczyń (3,9%), w tym 12 fragm. wylewów (tab. 
8) i 50 fragm. brzuśców. Są to przede wszyst-
kim okazy o obniżonych, słabo (typ II) – 3 egz.  
(ryc. 126:4; 138:2) i silniej wydętych (typ III) –  
2 egz. (ryc. 136:1; 146:3), załomach brzuśców,  
a także esowate naczynia z lejkowatym wyle-
wem (typ V – 1 egz., typ VI – 1 egz.). Zwieńczo-
no je brzegami wariantów: 1:a – 3 egz. (ryc. 126:4; 
146:3), 1:c – 2 egz. (ryc. 123:3), 1:e – 2 egz.  
(ryc. 136:1; 153:2), 1:f – 1 egz. Dla pozostałych 
ułamków nie określono typu brzegu. Naczynia te 
są bogato zdobione różnymi motywami ornamen-
tacyjnymi złożonymi ze żłobków, nakłuć, nacięć, 
linii falistych, umieszczonymi w strefach wyzna-
czonych przez poziome listwy plastyczne. 

Naczynia rodziny form J

Pojemniki tej rodziny form stanowią drugi co do 
liczebności zbiór wczesnośredniowiecznych na-
czyń glinianych zarejestrowanych w obrębie kwar-
tału I szczecińskiego Podzamcza (tab. 8). Wyróż-
niono co najmniej 422 okazy tych naczyń (26,9%). 
W zespole tym, ze względu na brak krawędzi, nie 
określono ośmiu ułamków. Z pozostałych ozna-
czono 133 typy naczyń (32,1%). Są to przede 
wszystkim stosunkowo przysadziste okazy z wy-
raźnie wyodrębnioną, z reguły cylindryczną szyj-
ką (typ I – 29 egz. – ryc. 142:4, typ II – 9 egz. –  
ryc. 136:2) (28,6%) często wyraźnie zwężającą  
się ku górze (typ III – 16 egz. – ryc. 124:1; 125:2, 
typ IV – 12 egz. – ryc. 123:5) (21%). 
Tym podstawowym formom towarzyszą naczynia:
o krótkiej szyjce
(typ V – 12 egz., typ VI – 6 egz. – ryc. 132:4) (13,5%);

o wysokiej szyjce (typ XI) – 15 egz. (11,3%);

dwustożkowate o zazwyczaj podkreślonej nasadzie szyjki
(typ XII – 2 egz., typ XIII – 2 egz. – ryc. 148:3, typ XIV –  
7 egz.) (8,3%);

o esowatym profilu (typ XV – 6 egz., typ XVI – 9 egz.
ryc. 124:3; 133:3; 150:7) (11,3%);

dwustożkowate (typ XVII) – 8 egz. (6%).

Naczynia te wieńczono zazwyczaj brzegami typów:
5:a, 10:a-b  67 egz.  16,2%  ryc. 126:2; 133:3
4:c, 5:b  67 egz.  16,2%  ryc. 123:4; 124:3; 125:6; 150:7
6:a-b  47 egz.  11,3%  ryc. 142:4
7:a-b  45 egz.  10,9%  ryc. 123:5; 135:5; 145:5
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Pozostałe warianty wylewów odnotowano w odset - 
kach nie przekraczających wartości 10:
1:a-b  21 egz.
2:a-b  27 egz.  ryc. 125:7; 128:1
2:c  7 egz.
3:a-b  30 egz.  ryc. 125:4
4:a-b  24 egz.
6:c  3 egz.  ryc. 147:7
7:c  11 egz.
8:a  19 egz.  ryc. 124:1; 136:2; 148:3
8:b  3 egz.
9:a-b  9 egz.  ryc. 148:4
10:c  8 egz.
10:d  7 egz.
10:e–f  10 egz.  ryc. 125:2; 132:4
11  5 egz.
12  4 egz.

W zbiorze tych naczyń 327 ułamków ma zdo-
bienie (77,5%). Podstawowym wątkiem są pozio-
me żłobki – 219 egz. (70%), które na części wyro-
bów umieszczone są również na szyjkach. Pozos-
tałe egz. zdobi ornament wielowątkowy złożony  
z poziomych żłobków, linii falistych, nacięć i na-
kłuć, tworzących różne motywy. Piętnaście okazów 
ma zdobione również krawędzie wylewów (4,6%). 

W 95. przypadkach określono średn. wylewów 
(22,5%). Są to przede wszystkim naczynia o śred-
nich pojemnościach – 69 egz. (72,6%) i średn. 15– 
24 cm, którym towarzyszą duże okazy o średn. po-
wyżej 25 cm – 15 egz. (15,8%) oraz o małych po-
jemnościach – 11 egz. (11,6%), o średn. do 14 cm. 

Na kilku ułamkach zaobserwowano ślady for-
mowania ścianek. Szyjki formowane były z wał-
ków gliny nakładanych zarówno z góry – 2 egz., 
jak i od wewnątrz – 2 egz., natomiast połączenie 
szyjek z brzuścami uzyskiwano dzięki wałkom do-
lepianym od wewnątrz. 

Naczynia rodziny form K

W zespole ceramiki z kwartału I wyróżniono mi-
nimum 111 okazów tych naczyń (7,1%) (tab. 8),  
z czego dla 54 określono formę (48,6%). Repre-
zentowane są one głównie przez baniaste naczynia 
z długą, cylindryczną (typ I – 12 egz. – ryc. 131:1; 
135:1; 139:6, typ II – 15 egz. – ryc. 123:6; 137:1; 
149:2) oraz lejkowato rozchyloną szyjką (typ III –  
7 egz. – ryc. 142:6; 146:8) (62,9%), którym towa-
rzyszą również baniaste pojemniki o krótkich, cy-
lindrycznych szyjkach (typ IV – 3 egz., typ V – 
17 egz. – ryc. 133:6; 145:3) (37,1%). Na pozio-
mie III szczebla klasyfikacji określono 110 ułam-
ków (99,1%). Naczynia rodziny form K zwieńcza-
no głównie wylewami typów:

6:a, c-e  32 egz.  29,1%  ryc. 133:6; 142:6; 146:8
3:a-d  29 egz.  26,4%  ryc. 123:6; 131:1;133:1; 140:3; 149:2
1:a-c  19 egz.  17,3%  ryc. 128:5
2:a-d  16 egz.  14,5%  ryc. 139:6; 143:5
4:a-c  10 egz.  9,1%  ryc. 137:1
6:b  4 egz.  3,6%  ryc. 145:3

W jednym przypadku zrekonstruowano cały 
profil niewielkiego naczynia typu V, zaopatrzo-
nego w brzeg typu 6:b, z dnem typu I:b:1 i wys.  
9 cm (ryc. 145:3). Średn. jego wylewu wynosi 
10,5 cm, a dna 7 cm. Zdobią je cztery linie żłob-
ków, niezbyt starannie naniesione. Na spodniej 
stronie dna zaobserwowano ślady podsypki po-
piołu, natomiast dolna część ścianki naczynia zo-
stała uformowana z wałków gliny dolepionych od  
strony wewnętrznej.

Ornament zanotowano na 55 ułamkach 
(49,5%). Naczynia rodziny form K zdobione są 
głównie wątkami złożonymi z poziomych żłob-
ków, linii falistych, nacięć i nakłuć, tworzących 
różne motywy – 41 egz. (74,5%), oraz poziomymi 
żłobkami – 14 egz. (25,5%).

Średn. wylewu ustalono dla 35 okazów (31,5%). 
Zdecydowanie dominują naczynia o średnich po-
jemnościach, których średn. wahają się w granicach 
15–24 cm – 28 egz. (80%). Wyróżniono również po-
jemniki małe, o średn. wylewów do 14 cm – 6 egz. 
(17,1%) oraz jeden duży o średn. 26 cm (2,9%).

Naczynia rodziny form M

Wśród minimum 11 naczyń tej rodziny form 
(0,7%) (tab. 8) wyróżniono naczynia o brzuścach 
słabo (typ I – 8 egz.) i silnie wydętych (typ II –  
1 egz.). Zaopatrzono je w brzegi, zwłaszcza wa-
riantu 2:a – 5 egz., ale także 3:a – 2 egz., 3:b –  
2 egz., i 2:b – 1 egz. Zdobione są zarówno mo-
tywami złożonymi z poziomych żłobków i pasm 
linii falistych, jak i różnymi kombinacjami tych 
wątków, wzbogaconych w poszczególnych przy-
padkach poziomymi nacięciami i nakłuciami.

Naczynia rodziny form P

W zespole ceramiki z kwartału I wydzielono mini-
mum sześć okazów mis częściowo obtaczanych 
na kole garncarskim (0,4%) (tab. 8). Reprezentu-
ją one okazy o tulipanowato rozchylonych wyle-
wach (typ II – 2 egz.), o wylewach nachylonych  
do wewnątrz (typ III – 3 egz. – ryc. 135:2) i o eso-
watym profilu (typ IV – 1 egz. – ryc. 147:1, któ-
re zaopatrzono w brzegi wariantów: 5:a – 3 egz. 
(ryc. 135:2; 147:1), 3:a, 5:b i 6:a. Średn. ich wy-
lewów wynoszą: 11 cm – 1 egz. i 16 cm – 1 egz. 

II.2. Ceramika średniowieczna
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Zdobione są niestarannie naniesionym ornamen-
tem złożonym ze żłobków, linii falistych i nakłuć. 

Naczynia rodziny form R

W tej rodzinie form zgrupowane są misy całko-
wicie obtaczane na kole garncarskim. Odnotowa-
no minimum 85 okazów tej rodziny form naczyń 
(5,4%), z czego 67 to fragm. wylewów (tab. 8), 
16 to ułamki brzuśców, a dwa to części przyden-
ne. Na określenie typu pozwoliło 65 fragm. wyle-
wów (97%). Dominują misy w kształcie odwróco-
nego, ściętego stożka (typ I – 48 egz. – ryc. 123:7; 
157:5) (73,8%) nad misami o wylewach zagiętych 
do wewnątrz (typ III – 9 egz. – ryc. 133:1; 135:4) 
(13,9%) i misami o tulipanowato rozchylonych 
wylewach (typ II – 7 egz., 10,8%). Zarejestrowa-
no także jedną misę o esowatym profilu (typ IV –  
1,5%). Zwieńczają je głównie wylewy wariantów:
3:a, c  19 egz.  28,8%  ryc. 157:5
3:d, 4:d  18 egz.  27,3%  ryc. 123:7
5:a, c  10 egz.  15,2%  ryc. 133:1; 135:4
3:b  4 egz.  6,2%

Pozostałe odmiany wylewów, w tym nowy typ 
8, stosowano dużo rzadziej (do 5%): 5%: 1:a-b –  
3 egz., 2:b – 2 egz., 4:a, c – 3 egz., 6:b – 3 egz.,  
7:a-b – 2 egz., 8 – 2 egz.

W jednym przypadku zrekonstruowano cały 
profil naczynia. Jest to misa typu II, o brzegu typu 8 
i wys. ok. 11 cm. Średn. jej wylewu wynosi 20 cm.  
Zaopatrzono ją w dno wyodrębnione, lekko wklę-
słe z pierścieniem przykrawędnym i przydennym 
(typ III:c:1), o średn. 10 cm, na którym zaobser-
wowano zarówno ślady podsypki popiołu, jak  
i odcinania. Misa zdobiona jest poziomymi żłob-
kami, naniesionymi na obie powierzchnie.

Dla 10 ułamków naczyń rodziny form R okre-
ślono średn. wylewów, mieszczące się w przedziale 
20–26 cm. Misy te (54 egz. – 80,6%) zdobione były 
przede wszystkim poziomymi żłobkami i pasma-
mi linii falistych, a także nacięciami i nakłuciami 
oraz pasmem krzyżujących się skośnie linii rytych  
(1 egz.). W 12 przypadkach wątki te naniesione 
były w różnych kombinacjach na obu powierzch-
niach naczyń (22,2%), natomiast siedem oka-
zów ma zdobione skośnymi nacięciami krawędzie 
(13%). Ścianka jednego z ułamków uformowana 
została z wałków gliny nakładanych od wewnątrz. 

Pokrywy – naczynia rodziny N

Są to zarówno częściowo, jak i całkowicie obtacza-
ne okazy. Wśród minimum 19 z nich (1,2%) (tab. 8),  

dla 14 określono typ. Są to przede wszystkim po-
krywy o formie stożkowatej (typ I – 7 egz.), pół-
kolistej lub półowalnej (typ II – 6 egz. – ryc. 
137:5), o poziomo ukształtowanej czaszy (typ III –  
1 egz.). Zaopatrzono je w brzegi typów: 1:a-b –  
3 egz. (ryc. 137:5), 2:a-b – 3 egz., 3:a-b – 5 egz., 
4 – 2 egz., 5:b – 1 egz. Dziesięć pokryw zdobio-
nych jest żłobkami, pasmami nacięć, liniami ryty-
mi, niekiedy w postaci krzyżujących się ukośnie 
rzędów. Ich średn. wynoszą 8–18 cm (5 egz.).

Wyróżniono także cztery guziczkowate uchwy-
ty pokryw (odmiana b), o średn. od 3 do 7 cm  
(ryc. 149:5).

Dzięki zabiegom rekonstrukcyjnym (wykleja-
niu) uzyskano cały profil jednego okazu. Jest to 
pokrywa typu II, z brzegiem odmiany 1:b, zdobio-
na linią falistą naniesioną przy krawędzi oraz nie-
równymi liniami rytymi. Nie zachował się uchwyt, 
najpewniej guziczkowaty, po którym zaobserwo-
wano kolisty ślad o średn. 2,3 cm. 

Dna naczyń wczesnośredniowiecznych

W analizowanym zbiorze ceramiki wczesnośred-
niowiecznej wyróżniono 848 fragm. den naczyń 
(9,2%), z czego typologicznie określono 581 
(68,5%) (tab. 9). W zespole tym przeważają oka-
zy typu I:c:2 – 255 fragm. (43,9%) nad egz. typu 
I:c:1 – 132 fragm. (22,7%). Ponadto wyróżniono 
dna typów:
I:a  23 egz.  3,9%
I:b:1  93 egz.  16%
I:b:2  42 egz.  7,2%
II:a  2 egz.  0,3%
II:b:1  3 egz.  0,5%
II:c:1  1 egz.  0,2%
II:c:2  3 egz.  0,5%
III:a  2 egz.  0,4%
III:b:1  4 egz.  0,7%
III:b:2  4 egz.  0,7%
III:c:1  5 egz.  0,9%
III:c:2  11 egz.  1,9%
IV  1 egz.  0,2%

Dna typu I:a – są to formy niewyodrębnione, 
płaskie (ryc. 127:1,5; 128:2; 144:4; 145:6; 155:5; 
156:5), wśród których wyróżniono osiem oka-
zów częściowo obtaczanych na kole garncarskim 
(GT II) i 15 całkowicie obtaczanych (GT III).  
Ich średn. wahają się w granicach 7–12 cm  
(12 egz.). W dwóch przypadkach gr. ścianek mają  
1,3–1,9 cm, a w jednym gr. dna wynosi 1,7 cm. 
Część przydenna jednego egz. jest zdobiona niesta-
rannie naniesionymi poziomymi żłobkami. 
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Dna typu I:b:1 – niewyodrębnione, lekko wklę-
słe (ryc. 126:5, 7; 127:3–4,6; 137:6; 144:6; 154:5; 
156:10). Wyróżniono przede wszystkim egz. GT 
III – 86 sztuk. Tylko siedem okazów pochodzi od 
naczyń GT II. Średn. den określono dla 39 egz. 
(41,9%). Są to głównie dna o średn. 8–10,5 cm –  
29 egz. W dużo mniejszej liczbie odnotowano dna 
o średn. 6–7 cm – 3 egz. i 11–13 cm – 7 egz. Czę-
ści przydenne dziewięciu okazów pokrywa orna-
ment w postaci poziomych żłobków. 

Dna typu I:b:2 to formy niewyodrębnione, wklę - 
słe (ryc. 123:9; 127:2; 138:4; 144:8; 155:9). Z 42  
okazów tych den, należących do naczyń GT III, 
dla 17 określono średn.: 7 cm – 2 egz., 8–10 cm – 
11 egz., 11–12 cm – 4 egz. W jednym przypadku, 
na powierzchni wewnętrznej stwierdzono resztki 
czarnej substancji organicznej. Części przydenne 
pięciu okazów są zdobione poziomymi żłobkami. 

Dna typu I:c:1 – niewyodrębnione, lekko wklę-
słe z pierścieniem przydennym, reprezentowane są 
przez 132 egz. (ryc. 126:6; 128:4; 143:7; 153:9),  
w tym dwa GT II. Ich średn., oznaczone dla 73 
ułamków (55,3%), wynoszą: 5,5–7 cm – 7 egz. 
(9,6%), 8–10 cm – 60 egz. (82,2%), 11–13 cm –  
6 egz. (8,2%). Na powierzchni wewnętrznej jed-
nego egz. znajdują się resztki czarnej substancji 
organicznej, a część partii przydennych zdobiona 
jest poziomymi żłobkami (16 egz.). 

Dna typu I:c:2 – okazy niewyodrębnione, 
wklęsłe z pierścieniem przydennym. Jest to naj-
większy liczebnie typ den, liczący 255 ułamków  
(ryc. 123:8; 128:3; 137:4; 145:1,7; 155;7) (43,9%), 
z czego osiem związanych jest z naczyniami GT 
II. Ich średn., określone dla 138 egz. (53,9%), 
wynoszą: 4–7,6 cm – 11 egz. (8%), 8–10,5 cm –  
103 egz. (74,6%), 11–14 cm – 24 egz. (17,4%). Na 
czterech okazach znajdują się resztki czarnej sub-
stancji organicznej. Zdobienie, w postaci pozio-
mych żłobków, znajduje się na 26 fragm. części 
przydennych. 

Dna typu II:a – formy wyodrębnione, płaskie. 
Dwa okazy tego typu reprezentują zarówno naczy-
nia GT II, jak i GT III. 

Dna typu II:b:1 – wyodrębnione, lekko wklęsłe. 
Wśród trzech okazów tego typu den, jeden należy 
do naczynia GT II, dwa zaś do naczyń GT III. 

Dna typu II:c:1 – wyodrębnione, lekko wklęsłe 
z pierścieniem przydennym. Jeden okaz dna tego 
typu należący do naczynia GT III ma średn. 9 cm. 

Dna typu II:c:2 – wyodrębnione, wklęsłe z pier-
ścieniem przydennym. Wyróżnione trzy fragm. den  

tego typu należą do naczyń GT III. Dwa z nich 
mają średn. wynoszące: 9 i 11 cm. 

Dna typu III:a – wyodrębnione, płaskie z pier-
ścieniem przykrawędnym (ryc. 139:3). Jeden okaz 
zdobiony jest na obu powierzchniach poziomymi 
żłobkami i, jak się wydaje, jest częścią całkowicie 
obtaczanej misy (naczynie RF R). Drugi z egz. ma 
średn. 10 cm.

Dna typu III:b:1 – wyodrębnione, lekko wklę-
słe z pierścieniem przykrawędnym. Spośród czte-
rech ułamków tych den, pochodzących od naczyń 
GT III, dwa mają średn. 8,5 i 10 cm.

Dna typu III:b:2 – wyodrębnione, wklęsłe z pier - 
ścieniem przykrawędnym (ryc. 144:1). Cztery egz. 
tych den, związane z naczyniami GT III, mają 
średn. wynoszące: 9, 10, 11 i 13 cm. 

Dna typu III:c:1 – wyodrębnione, lekko wklę-
słe z pierścieniem przydennym i przykrawędnym 
(ryc. 137:3; 138:5; 156:2; 157:1). Pięć okazów 
jest całkowicie obtaczanych, a ich średn. wynoszą:  
8 cm – 3 egz., 9 cm – 1 egz., 11 cm – 1 egz.  
Jeden z egz. ma zdobioną poziomymi żłobkami 
powierzchnię wewnętrzną i najpewniej jest czę-
ścią całkowicie obtaczanej misy (RF R). 

Dna typu III:c:2 – wyodrębnione, wklęsłe  
z pierścieniem przydennym i przykrawędnym  
(ryc. 138:6). Średn. tych den określono dla wszyst-
kich 11 okazów, należących do naczyń GT III. Wy-
noszą one: 8 cm – 1 egz., 9 cm – 4 egz., 10 cm –  
5 egz., 11 cm – 1 egz. Części przydenne trzech 
egz. zdobione są poziomymi żłobkami.

Dna typu IV – dna na pustej nóżce. Jeden 
okaz GT III zdobiony jest w części przydennej  
poziomymi żłobkami.

Dna nieokreślone – 267 fragm. (ryc. 138:7; 
145:4; 156:4), z czego co najmniej 20 fragm. po-
chodzi od naczyń GT II (7,5%). Części przydenne, 
uformowane z wałków gliny dolepianych od we-
wnątrz (4 fragm.), zdobione są poziomymi żłob-
kami – 26 egz. i niestarannie naniesionymi liniami 
rytymi – 1 egz. 

Na 848 fragm. den, jedynie w 119 przypad-
kach (14%) można odnieść się do kwestii odci-
sku koła garncarskiego. Obecność znaków za-
notowano na 32 egz. (26,9%). Występują one 
wyłącznie na dnach naczyń całkowicie obta-
czanych, typów: I:c:2 – 13 egz., I:b:1 – 2 egz., 
I:c:1 – 2 egz., I:b:2 – 1 egz., III:b:2 – 1 egz. oraz  
na 13 dnach nieokreślonych typologicznie. Znaki 
mają dość urozmaicone wzory i sklasyfikowano je  

II.2. Ceramika średniowieczna
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w następujących typach11: Ia – 6 egz. (ryc. 128:3; 
145:4), Ia7 – 1 egz., Ia8 – 4 egz., Ia10 – 1 egz. 
(ryc. 123:8), Ic – 2 egz. (ryc. 156:4), Id – 1 egz., 
Ik – 2 egz., IIi – 2 egz. (ryc. 138:7), IIIa – 1 egz., 
V – 1 egz. (połowa klepsydry?), VII – 1 egz. (ryc. 
123:9), VIIIa – 1 egz., XIVc (nowy typ – koperta  
z wpisanym w nią krzyżem i guzkiem w części 
centralnej) – 1 egz. Stan zachowania nie pozwolił 
na odczytanie ośmiu znaków.

Odciski osi kół garncarskich, związanych pra-
wie wyłącznie z podstawami naczyń GT II, za-
rejestrowano na 25 ułamkach den typów: I:b:1 –  
2 egz., I:c:1 – 2 egz., I:c:2 – 8 egz., II:a – 1 egz., 
nieokreślone – 12 egz. Są to odciski typów12: 
1:a:1 – 9 egz. (ryc. 126:6), 1:a:2 – 1 egz., 1:b:1 –  
2 egz., 3:a – 1 egz., 3:b – 12 egz. 

Na części den (131 egz. – 15,4%) zaobserwo-
wano stosowanie różnego rodzaju zabiegów za-
bezpieczających je przed nadmiernym przytwier-
dzeniem do tarczy koła garncarskiego lub nakład-
ki. W tym celu wykorzystywano różnego rodza-
ju podsypki, zwłaszcza popiołu (78), w mniej-
szym zaś stopniu: piasku (28), piasku i żwiru (15), 
piasku, żwiru i popiołu (3), piasku i popiołu (2), 
żwiru (2), sieczki (1), piasku i sieczki (1), żwiru  
i tłucznia (1). Po wykonaniu naczynia, oddzielano 
je od tarczy koła garncarskiego bądź nakładki za 
pomocą podważania (57) lub odcinania (27). 

Ślady wyprowadzania ścianki naczynia od dna 
w górę i sposobów jej formowania z kolejnych wał-
ków (taśm) gliny zaobserwowano na 109 ułamkach 
(12,8%). Najczęściej podnoszono do góry ście-
nioną krawędź uformowanego na kole placka gli-
ny, a następnie z reguły od wewnątrz (74 okazy),  
a także z góry (2 okazy) i od zewnątrz (2 okazy) 
doklejano pierwszy wałek. Samą zaś ściankę, przy-
najmniej w dolnej partii naczynia, budowano z wał-
ków gliny o szer. 1–1,5 cm, nakładanych zazwyczaj 
od wewnątrz (29 okazów), jedynie sporadycznie  
z góry (1 okaz) i od zewnątrz (1 okaz).

Brzuśce naczyń wczesnośredniowiecznych

Jest to największa liczebnie kategoria ułamków cera-
miki wczesnośredniowiecznej. Spośród 6830 fragm. 

11 Typologia znaków garncarskich według M. Dworaczyka (2011, 
ryc. 231).

12 Klasyfikacja odcisków osi kół garncarskich według W. Łosińskie-
go i R. Rogosza (1983c, 224, ryc. 203), z uzupełnieniem M. Dwo-
raczyka (odciski typów: 3:a – owalny, wypukły, 3:b – spiczasty, 
wypukły).

(73,7%) zdecydowana większość jest zdobiona 
(5314 fragm. – 77,8%). Podstawowym wątkiem 
ornamentacyjnym odnotowanym na 2985 ułam-
kach (56,2%) są poziome żłobki. Dużo rzadszymi 
zdobinami są inne wątki: linie faliste – 256 fragm. 
(4,8%), ukośne nakłucia – 174 fragm. (3,3%), 
ukośne nacięcia – 158 fragm. (3%), linie ryte –  
85 fragm. (1,6%). Częściej natomiast stosowa-
no motywy ornamentacyjne złożone z kombina-
cji tych wątków – 1590 fragm. (29,9%). Część 
ułamków (50 fragm. – 0,9%), prawdopodobnie 
pochodząca od naczyń rodziny form H, zdobiona 
jest m.in. listwami plastycznymi, a na 16 fragm. 
(0,3%), związanych zapewne z całkowicie obta-
czanymi misami (RF R), zaobserwowano orna-
ment, zwłaszcza w postaci poziomych żłobków 
umieszczonych zarówno na zewnątrz, jak i od  
wewnątrz naczynia.

Ceramika siwa

Wypalone w atmosferze redukcyjnej bez dopływu 
tlenu naczynia siwe są drugim co do liczebności 
gatunkiem ceramiki odkrytym w obrębie kwarta-
łu I. Pierwsze, pojedyncze ich ułamki, znalezio-
no w wykopach nr 13 i 14, w warstwach XXIa–
XVIa. W kolejnych, młodszych nawarstwieniach 
ich liczba sukcesywnie wzrasta. Dopiero jednak 
w zespołach naczyń z warstw V–III stanowią one 
podstawowy komponent zbiorów (tab. 1–3, 7).  
W zbiorze liczącym 1623 ułamki (14,5%), któ-
re pochodzącą z minimum 220 naczyń, wyróż-
niono: 220 fragm. wylewów (13,6%), 92 fragm. 
den (5,7%), 40 fragm. uch (2,5%), 2 fragm. nóżek 
(wykop nr 13 – warstwa V; wykop nr 14 – war-
stwa IV) (0,1%) i 1269 fragm. środkowych i dol-
nych partii naczyń13 (78,1%). 

Spośród 220 fragm. wylewów typologicznie 
określono 214 ułamków (97,3%):
garnki o kulistych dnach  115 egz.  (53,7%);
dzbany o kulistych dnach  9 egz.  (4,2%);
garnki o płaskich dnach  62 egz.  (29%);
dzbany o płaskich dnach  19 egz.  (8,9%);
kubki  2 egz.  (0,9%);
misy  1 egz.  (0,5%);
rynienki  1 egz.  (0,5%);
pokrywy stożkowate  5 egz.  (2,3%). 

13 W przypadku naczyń siwych, zwłaszcza o kulistych dnach, po-
minięto stosowanie terminu „brzuśce” ze względu na trudności  
w przyporządkowaniu danego fragm. do określonej partii naczynia. 

Marek Dworaczyk



75

Garnki o kulistych dnach

Ta grupa naczyń charakteryzuje się z jednej stro-
ny specyficzną formą, z drugiej natomiast zasto-
sowaniem dwóch różnych technik w procesie wy-
twórczym. Kuliste dolne partie naczyń formowane 
były ręcznie, natomiast górne obtaczano na kole 
garncarskim (m.in. Lüdtke 1985, 92–112, ryc. 37–
38, 45–46; Rębkowski 1995, 26–27). Garnki o ku-
listych dnach są najstarszą formą naczyń siwych 
na Pomorzu Zachodnim i były w użyciu aż do wie-
ku XV (Nawrolski 1978, 155 n.; Rębkowski 1995, 
26–30). Do grupy tej zaliczono także wywodzą-
ce się z niej grapeny – kuliste naczynia na trzech 
nóżkach zaopatrzone w ucho lub uchwyt, mają-
ce w wielu przypadkach podobne lub wręcz iden-
tycznie ukształtowane partie brzegowe co garn-
ki, uniemożliwiające niekiedy rozróżnienie obu  
typów funkcjonalnych (Rębkowski 1995, 26–27). 

W analizowanym zespole wydzielono mini-
mum 115 garnków o kulistych dnach (53,7%), 
wśród których wyróżniono kilka typów. 

Garnki o kulistych dnach typu I, o zwężają-
cej się szyjce i rozchylonej lejkowato części przy-
krawędnej. Z dwóch wyróżnionych odmian tych 
garnków, jedna (odmiana b) zaopatrzona jest  
w żeberko umieszczone na przejściu szyjki w wy-
lew. Wydzielono minimum osiem garnków tego 
typu (6,1%), znalezionych w wykopach nr 13 i 14,  
w warstwach: XV, VIIb, V i IV:

– odmiana a reprezentowana jest przez trzy 
okazy (ryc. 149:9), z których dwa zdobione są po-
ziomymi bruzdami, umieszczonymi na szyjce; 

– z odmianą b związanych jest pięć egz. (ryc. 
150:10), z których dwa mają średn. wylewów wy-
noszącą 11 i 12 cm. Trzy zdobione są na szyjkach 
poziomymi bruzdami.

Garnki o kulistych dnach typu II charakte-
ryzują się pionowymi lub lekko zwężającymi się 
szyjkami oraz rozchylonymi, w niektórych przy-
padkach lejkowatymi, wylewami zaopatrzony-
mi w lekko zaznaczone wręby. Wyróżniono dwie 
odmiany tego typu garnków, z których wariant b 
cechuje bardziej masywne ukształtowanie krawę-
dzi. Zanotowano co najmniej 11 okazów tego typu 
garnków (9,6%) znalezionych w w-wach: XII, XI, 
V i IV, wykopów nr 13 i 14, a także w nawarstwie-
niach nowożytnych:

– z odmianą a związanych jest co najmniej 
10 okazów o średn. wylewów 8–12 cm (5 egz.) 
(ryc. 141:1; 143:6; 157:2). Dwa z nich zdobione 
są na szyjkach poziomymi bruzdami. W dwóch 

przypadkach do krawędzi naczyń dolepione są ta-
śmowate ucha z rowkami, o szer. 1,6 cm i 1,6–1,8 cm.

– odmiana b reprezentowana jest przez 1 egz.  
o średn. wylewu 17 cm, zdobiony na szyjce pozio-
mymi bruzdami. Jest on niedosiwiony14. 

Garnki o kulistych dnach typu III mają wy-
lewy wałeczkowato pogrubione i zaopatrzone we 
wręby oraz zwężające się ku górze szyjki. Z dwóch 
wariantów tych naczyń, odmiana b charakteryzuje 
się wyraźniej zaznaczonym wrębem. Wyróżniono 
minimum 77 garnków tego typu (67,8%), znalezio-
nych w wykopach nr 13 i 14, w warstwach: XV– 
XIII, V, IV i III, oraz w w-wach nowożytnych:

– odmianę a reprezentuje 29 okazów (ryc. 147:4; 
150:4; 152:6). W większości są to naczynia o nie-
wielkich pojemnościach, o średn. wylewów waha-
jących się w granicach 9–14 cm (12 okazów). Jedy-
nie dwa z nich, o średn. wylewów 15 cm i 21 cm, są 
nieznacznie większe. Dziesięć egz. ma szyjki zdo-
bione poziomymi bruzdami. Dwa z nich zaopatrzo-
ne są w taśmowate ucha, przy czym jedno o szer. 
2,4 cm, z rowkiem, dolepione jest do krawędzi; 

– z odmianą b związanych jest 48 egz. (ryc. 
143:1; 146:4–5; 149:3; 150:2, 6; 151:9–10). Są to 
naczynia zarówno o niewielkich pojemnościach,  
o średn. wylewów 10–14 cm (10 okazów), jak 
i średnich wielkościach, o średn. wylewów  
15–20 cm (11 okazów). Szyjki 17 z nich zdobio-
ne są poziomymi bruzdami. Ścianka jednego garn-
ka uformowana została z wałków nakładanych  
od wewnątrz. 

Garnki o kulistych dnach typu IV mają pio-
nowo lub prawie pionowo ukształtowane szyjki 
oraz wychylone na zewnątrz, zaopatrzone we wrę-
by, wałeczkowato pogrubione wylewy (ryc. 150:5; 
151:2). Wśród co najmniej ośmiu okazów tego 
typu (6,9%), znalezionych w warstwach V i IV,  
w wykopach nr 13 i 14, trzy o średn. wylewów 
wynoszących: 15, 16 i 20 cm, mają średnią pojem-
ność. Szyjki pięciu z nich zdobione są poziomymi 
bruzdami. Jeden okaz jest niedosiwiony.

Garnki o kulistych dnach typu V charaktery-
zują się zwężającymi się ku górze szyjkami, a ich 
wylewy zaopatrzone we wręby, wałeczkowato po-
grubione i wychylone z reguły na zewnątrz mają 
spiczasto zakończone bądź płasko ścięte krawę-
dzie. Odnotowano minimum sześć garnków tego 

14 Niedosiwienie charakteryzuje się wielobarwnymi ściankami i prze-
łomami ułamków, zazwyczaj ceglasto-siwymi, co wskazuje na nie 
do końca prawidłowo przeprowadzony proces wypału. 

II.2. Ceramika średniowieczna
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typu (5,2%), znalezionych w wykopach nr 13 i 14, 
w warstwach XIII–IV. Są to naczynia o niewiel-
kich pojemnościach, o średn. wylewów 10–14 cm 
(5 egz.). Trzy z nich zdobią na szyjkach poziome 
bruzdy, jeden zaś poziome żłobki. Ułamek jedne-
go jest niedosiwiony.

Garnki o kulistych dnach typu VI mają zwę-
żające się ku górze szyjki oraz wychylone na ze-
wnątrz, pozbawione wrębów wylewy. Z minimum 
czterech egz. tych garnków, znalezionych w wy-
kopach nr 13 i 14, w warstwach V–IV, dwa mają 
średnią pojemność i średn. wylewów 16 i 20 cm. 
Na dwóch okazach zanotowano poziome bruzdy. 

Jeden ułamek wylewu, nawiązujący do garn-
ków o kulistych dnach typu 33 z Kołobrzegu (Ręb-
kowski 1995, 29–30, ryc. 10), jest prawdopodob-
nie częścią grapena – cienkościennego, zdobione-
go na szyjce poziomymi bruzdami. Znaleziono go 
w warstwie V, odkrytej w wykopach nr 13 i 14.

Dzbany o kulistych dnach

Dzbany te wywodzą się z garnków o kulistych 
dnach. Początki ich wytwarzania sięgają XIII wieku 
(m.in. Nickel 1959, 130) i użytkowane były głów-
nie do połowy XIV stulecia, natomiast w młod-
szych nawarstwieniach średniowiecznych noto-
wane są jedynie sporadycznie (Ręb kowski 1995, 
30–31). Od garnków o kulistych dnach różni je 
ukształtowanie den, które zaopatrzone są w tzw. 
sęczki zapobiegające wywracaniu się – wypycha-
ne na zewnątrz ścianki naczynia i modelowane 
palcami wypukłości, pełniące funkcję nóżek.

Zbiór z kwartału I liczy minimum dziewięć 
dzbanów (4,2%), które ze względu na kształt wy-
lewów uszeregowano w dwóch typach.

Minimum jeden okaz, znaleziony w warstwie 
IV w wykopie nr 13, nawiązuje do dzbanów o ku-
listych dnach typu 1b z Kołobrzegu (Rębkowski 
1995, 30). Ma on lejkowato rozchylony wylew, 
a jego zgrubiała krawędź wychylona jest na ze-
wnątrz, tworząc niewielki okap. Dzban ma średn. 
wylewu wynoszącą 14 cm, a jego szyjka zdobiona 
jest poziomymi bruzdami. Pod krawędzią dolepio-
ne było ucho, po którym zachował się jedynie ślad.

Dzbany typu III reprezentowane są przez mi-
nimum 8 egz. (ryc. 152:3). Mają one lejkowato 
rozchylone wylewy, których pogrubione krawę-
dzie są zaokrąglone lub lekko nachylone do we-
wnątrz. Cztery z nich zdobione są na szyjkach po-
ziomymi bruzdami, natomiast trzy zaopatrzone są  

w taśmowate ucha z rowkami, o szer. 2,7–3 cm, 
3,4 cm i 4 cm, dolepione do krawędzi.

Garnki o płaskich dnach

Całkowicie obtaczane na kole garncarskim garnki 
o płaskich dnach stanowią drugi co do liczebno-
ści zespół naczyń siwych. Zanotowano minimum  
62 egz. (29%), które uszeregowano w kilku ty-
pach, różniących się ukształtowaniem zarówno sa-
mego wylewu, jak i krawędzi. 

Garnki o płaskich dnach typu I mają lekko 
wychylone na zewnątrz wylewy, a ich pogrubio-
ne krawędzie są zaokrąglone lub ścięte. Wyróżnio-
no minimum dwa okazy tych garnków, z których 
jeden ma średn. wylewu wynoszącą 14 cm i jest 
zdobiony poziomymi żłobkami. 

Garnki o płaskich dnach typu II charaktery-
zują się wałeczkowato pogrubionymi wylewami,  
z reguły zaopatrzonymi we wręby i profilowanymi 
krawędziami (ryc. 141:4; 148:5; 153:3–4). Z mi-
nimum 14 zarejestrowanych okazów, cztery mają 
średnie pojemności, a średn. wylewów wynoszą 
17–20 cm. Osiem z nich zdobią poziome żłobki.

Garnki o płaskich dnach typu III to okazy  
o masywnych prostokątnie ukształtowanych, lek-
ko odchylonych na zewnątrz wylewach, zaopa-
trzonych w lekko zaznaczone wręby i okapy  
(ryc. 151:4). Wyróżniono minimum siedem egz.,  
z których pięć ma średn. wylewów 18–21 cm. Dwa 
z nich są zdobione poziomymi żłobkami, jeden na-
tomiast jest niedosiwiony.

Garnki o płaskich dnach typu IV podobnie 
jak okazy typu III, charakteryzują się prostokątnie 
ukształtowanymi wylewami, które w tym przypad-
ku są wyraźnie wychylone na zewnątrz i zaopatrzo-
ne we wręby i okapy (ryc. 141:2,6; 143:2; 150:1,9).  
Z wydzielonych minimum 19 egz., cztery mają 
niewielką pojemność, średn. wylewów 10–14 cm. 
Natomiast sześć to naczynia średniej wielkości,  
o średn. wylewów 15–21 cm. Zdobienie w postaci 
poziomych żłobków zanotowano na trzech ułam-
kach, a trzy egz. są niedosiwione.

Garnki o płaskich dnach typu V mają iden-
tycznie ukształtowane wylewy jak garnki typu 
IV. Od tych ostatnich odróżniają je jednak od-
miennie ukształtowane krawędzie, które są pła-
sko ścięte (ryc. 143:4; 147:6; 150:3). Wyróżnio-
no co najmniej siedem egz. tych garnków, z czego 
cztery mają niewielkie pojemności, o średn. wy-
lewów 10–13 cm. Na jednym okazie znajduje się 
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ornament w postaci poziomych żłobków. Również 
jeden jest niedosiwiony. 

Garnki o płaskich dnach typu IX charaktery-
zują się nieznacznie lejkowato rozchylonym na ze-
wnątrz wylewem, o pogrubionej, ukośnie ściętej  
i wychylonej na zewnątrz krawędzi, tworzącej nie-
wielki okap (ryc. 140:4; 142:3). Poza tym, przejście 
brzuśca w szyjkę zaznaczone jest żeberkiem. Z mini-
mum sześciu wyróżnionych dwa to naczynia o śred-
nich pojemnościach, o średn. wylewów 16 i 21 cm. 
Jedno z nich zdobione jest poziomymi żłobkami.

Garnki o płaskich dnach typu X mają mniej lub 
bardziej lejkowato rozchylone wylewy, przy czym 
krawędzie części z nich są ścięte do wewnątrz,  
a szyjki są wyodrębnione (ryc. 153:10). Ukształto-
wanie partii przybrzeżnych tych garnków zbliża je  
z jednej strony do tradycyjnych naczyń rodziny form 
G, o wylewach wariantu 7:c, z drugiej natomiast do 
naczyń rodziny form J, o wylewach wariantu 10:c 
(m.in. Łosiński, Rogosz 1983c, 202 n., ryc. 184, 
190). Wyróżniono minimum dwa okazy garnków 
typu X, przy czym jeden z nich ma wyodrębnioną 
szyjkę, której nasada podkreślona jest żeberkiem.

Garnki o płaskich dnach typu XI o cylindrycz-
nie ukształtowanych wylewach mają wydzielone 
szyjki, z naniesionym żeberkiem, a ich pogrubione 
brzegi ścięte są do wewnątrz (ryc. 152:1). Nawią-
zują one do tradycyjnych naczyń rodziny form J,  
o wylewach wariantu 10:d (m.in. Łosiński, Ro-
gosz 1983c, 202 n, ryc. 190). Znaleziono co naj-
mniej jeden garnek typu XI.

Garnki o płaskich dnach typu XV mają lejko-
wato rozchylone wylewy, a ich pogrubione, ścię-
te na zewnątrz krawędzie tworzą niewielki okap 
(ryc. 151:8). Wydaje się, że ich pierwowzorów 
należy doszukiwać się w tradycyjnych naczy-
niach rodziny typów K, o wylewach wariantu 6:e  
(m.in. Łosiński, Rogosz 1983c, 202 n., ryc. 193). 
Z minimum 3 okazów garnków typu XV, znale-
zionych w warstwach IX i V–IV wykopów nr 13  
i 14, jeden ma średn. 21 cm, inny zaś zdobiony jest  
poziomymi żłobkami.

Wyróżniono także jeden garnek o płaskich 
dnie, o nieokreślonym ze względu na brak krawę-
dzi typie. Jest on zdobiony poziomymi żłobkami  
i niedosiwiony. 

Dzbany o płaskich dnach

Tę grupę naczyń siwych, liczącą co najmniej 19 egz.  
(8,9%), podzielono na kilka typów. 

Dzbany o płaskich dnach typu I charakteryzu-
ją się kołnierzowatymi wylewami, które ze wzglę-
du na sposób ukształtowania partii przybrzeżnych 
podzielono na kilka odmian:

– odmiana a – minimum dwa okazy, o średn. 
wylewu 11 cm (1 okaz). Do „kołnierza” jednego 
z nich dolepione jest taśmowate ucho z rowkiem, 
o szer. 3,2 cm. Oba egz. są zdobione: poziomymi 
bruzdami i żeberkiem z naniesionymi pionowymi 
nacięciami, umieszczonymi na „kołnierzu” oraz 
poziomymi bruzdami i żeberkiem u nasady szyjki; 

– odmiana b – co najmniej dwa egz.: jeden 
ma średn. 8,5 cm, a jego wylew, w rzucie z góry, 
ma kształt czterolistnej koniczynki. Jeden ułamek  
jest niedosiwiony;

– odmiana c – reprezentowana jest przez co 
najmniej cztery okazy, z których dwa mają średn. 
wylewów wynoszące 12 i 14 cm. Jeden egz. jest 
zdobiony na szyjce poziomymi bruzdami;

– odmiana d – zanotowano minimum dwa egz. 
tych dzbanów (ryc. 149:8; 152:7), które zdobione 
są na szyjkach poziomymi bruzdami, nasada szyj-
ki jednego z nich podkreślona jest żłobkiem; 

– odmiana f – w warstwach V i IV wykopów  
nr 13 i 14 odkryto co najmniej dwa dzbany na-
wiązujące do typu 1f wyróżnionego w Kołobrze-
gu (Rębkowski 1995, 33, ryc. 12). Są to cienko-
ścienne naczynia (ryc. 157:3), z których jedno ma 
średn. wylewu wynoszącą 9 cm.

Dzbany o płaskich dniach typu II mają cylin-
dryczne lub nieznacznie lejkowato rozchylone, 
dość długie szyjki. Odkryto co najmniej jeden taki 
okaz w warstwie V w wykopie nr 13.

Dzbany o płaskich dnach typu IV – minimum 
jeden dzban tego typu, o cylindrycznej szyjce, zdo-
biony jest na niej poziomymi bruzdami.

Dzbany o płaskich dnach typu V charakte-
ryzują lejkowato rozchylone szyjki zaopatrzone  
w spiczasto ukształtowane, nachylone do we-
wnątrz brzegi. Wśród co najmniej pięć okazów 
tych naczyń, szyjki dwóch pokrywają poziome 
bruzdy, a jeden jest cienkościenny.

Kubki

Wyróżniono minimum dwa kubki, z których je-
den ma wylew kołnierzowaty, w rzucie z góry  
o kształcie czterolistnej koniczynki, wylew dru-
giego jest lejkowato rozchylony. Oba okazy  
są cienkościenne. 
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Misy

Odnotowano co najmniej jedną misę o pogrubio-
nym, lekko zagiętym do wnętrza brzegu. Znalezio-
no ją w warstwie V wykopów nr 13 i 14. Nawiązu-
je ona do mis typu 2 z Kołobrzegu, gdzie datowane 
są na 2. połowę XIV wieku (Rębkowski 1995, 34). 

Rynienki

W zespole ceramiki z kwartału I wyróżniono co 
najmniej jedną rynienkę. Znaleziono ją w war-
stwie III wykopu nr 10. Ma ona pogrubioną i pła-
sko ściętą krawędź, zaopatrzoną od zewnątrz  
w niewielki okap. W rzucie z góry rynienka jest 
wydłużona, najpewniej owalna lub prostokątna  
o zaokrąglonych narożnikach, natomiast w prze-
kroju pionowym ma kształt stożka o wys. ok.  
3 cm. Jej niewyodrębnione płaskie dno zaopat-
rzone jest w sęczki (ryc. 154:3).

Rynienkom zazwyczaj zaopatrzonym w dole-
piony(-e) uchwyt(-y), przypisuje się funkcję na-
czyń do smażenia ryb bądź też do zbierania tłusz-
czu spływającego z pieczonego na rożnie mięsa. 
W większości przypadków są to wypalone na czer-
wono i pokryte szkliwem importowane naczynia  
z zachodnioeuropejskich ośrodków garncarskich, 
gdzie wytwarzano je już od początku XIII wieku 
(Rębkowski 1992, 97 n.; 1995, 35, 55–56, 70–71, 
tam dalsza literatura). Z Kołobrzegu, gdzie wyro-
by te pojawiają się najpewniej już na przełomie 
XIII i XIV wieku, znane są też przykłady wypa-
lonych na siwo i pozbawionych szkliwa okazów, 
datowanych na 2. połowę lub schyłek XIV stulecia 
(Rębkowski 1992, 97 n.; 1995, 35, 55–56, 70–71). 

Okaz z kwartału I jest również wypalony w at-
mosferze redukcyjnej i pozbawiony szkliwa. Wy-
daje się, że podobnie jak naczynia z Kołobrzegu, 
jest on naśladownictwem importowanych rynie-
nek, które w Szczecinie odkryto zarówno w ob-
rębie kwartału VI, gdzie datowane są na 2. poło-
wę XIII – 1. połowę XIV wieku15, oraz w obrębie 
kwartału I (por. niżej).

Pokrywy stożkowate 

Z minimum 5 okazów pokryw tego typu, dwa mają 
średn. wynoszące 14 i 19 cm, a jeden jest zdobio-
ny poziomymi bruzdami. 

15 Materiały niepublikowane, znane z autopsji. 

Wylewy nieokreślone

Wśród pięciu nieokreślonych partii przybrzeżnych, 
dwie to cylindryczne wylewy rurkowate, z któ - 
rych jeden ma średn. 2,1 cm (ryc. 146:7), drugi 
natomiast zdobiony jest dwoma żeberkami. Tak 
ukształtowane wylewy znane są m.in. ze Schlez-
wiku (Lüdtke 1985, 47, tabl. 17: 1,5). Wydaje się, 
że mogą być one częściami naczyń o kulistych 
dnach, być może dwuuchych naczyń stołowych, 
gdzie ucha umiejscowione były na przejściu szyj-
ki w ręcznie formowaną dolną część pojemników 
(Rębkowski 1995, 36–37, tam dalsza literatura). 

Dna naczyń siwych

Ze zbioru liczącego 92 fragm., typologicznie okre-
ślono 69 den reprezentujących zarówno formy nie-
wyodrębnione (typ I), jak i wyodrębnione (typ II) 
oraz wyodrębnione z płasko (typ III) i spiczasto 
(typ IV) zakończoną stopką. W ramach głównych 
typów, opierając się na kształcie den, wyróżniono 
szereg ich odmian.

Dna typu I:a – znaleziono jedynie trzy okazy 
tych den, z których jeden jest cienkościenny, inny 
natomiast niedosiwiony.

Dna typu I:b:1 – wyróżniono 13 egz., jeden 
należy do naczynia cienkościennego. Dla dziewię-
ciu ustalono średn.: 8–10 cm – 5 egz., 12–13 cm –  
4 egz. Krawędź jednego dna jest faliście modelo-
wana. W jednym przypadku część przydenna jest 
zdobiona poziomymi żłobkami. Na dwóch egz. 
znajdują się resztki czarnej substancji organicznej. 

Dna typu I:b:2 – jeden okaz tego typu ma średn. 
9 cm, a przy jego krawędzi znajduje się kolisty,  
nawiercony od zewnątrz otwór o średn. 6 mm.

Dna typu I:c:1 – reprezentowane są przez 27 
okazów (ryc. 144:3). Ich średn., ustalone dla 19 
ułamków, wynoszą: 5,8–7 cm – 4 egz., 8–10 cm –  
10 egz., 12–14 cm – 5 egz. Części przydenne czte-
rech ułamków są zdobione poziomymi żłobkami. 
Jeden fragm. to część naczynia cienkościennego, 
natomiast 3 są niedosiwione.

Dna typu II:a – z sześciu odkrytych okazów 
(ryc. 144:2; 154:1; 155:3; 156:7) cztery mają średn.: 
5–6,3 cm – 3 egz., 8 cm – 1 egz. Jeden należy do 
naczynia cienkościennego, inny jest niedosiwiony.

Dna typu II:b:1 – wyróżniono dziewięć egz. 
(ryc. 155:1,6; 156:1, 3), wśród których jeden zwią-
zany jest z naczyniem cienkościennym. Są to nie-
wielkie dna o średn.: 6–7 cm – 6 egz. Części przy-
denne dwóch z nich są zdobione poziomymi żłob-
kami. Jeden ułamek jest niedosiwiony. 
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Dna typu III:b:2 – trzy okazy tych den (ryc. 
154:2; 155:2) o średn.: 8 cm –1 egz., 12 cm – 1 egz. 
mają faliście modelowane stopki, a część przyden-
na jednego z nich zdobiona jest poziomymi bruzda-
mi. Jeden ułamek jest niedosiwiony.

Dna typu III:b:3 – znaleziono jeden okaz o średn.  
8 cm (ryc. 145:2).

Dna typu III:b:4 – z dwóch egz. tych den  
(ryc. 144:7; 153:7), jeden ma średn. 9 cm, a jego 
stopka jest lekko faliście modelowana.

Dna typu IV:b:2 – wyróżniono jedno dno  
o średn. 7,7–7,8 cm, o faliście modelowanej stopce  
(ryc. 153:8).

Dna typu IV:b:3 – odkryty jeden okaz ma średn. 
8 cm, a jego stopka jest faliście modelowana.

Dna typu IV:b:4 – z dwóch zarejestrowanych 
den o średn. 8 i 14 cm (ryc. 154:4), jedno ma fali-
ście modelowaną stopkę. 

Dna typu IV – jeden okaz ma faliście modelowa-
ną odciskami palców stopkę i nosi ślady odcinania.

Wydaje się, że dna typu I łączyć należy głów-
nie z garnkami lub misami (m.in. Cnotliwy 2014, 
150), natomiast dna typów II, a zwłaszcza III  
i IV związane najpewniej z naczyniami stołowy-
mi, prawdopodobnie z dzbanami bądź kubka-
mi. Na taki związek den wyodrębnionych, o róż-
nie ukształtowanych krawędziach, w poszczegól-
nych przypadkach zdobionych, z pojemnikami 
wchodzącymi w skład zastawy stołowej zwróco-
no uwagę już dawniej (m.in. Rogosz, Nawrolski 
1979, 139; Rębkowski 1995, 36; ostatnio Cnotli-
wy 2014, 150–151).

Jedynie 12 den charakteryzuje się wielko-
ścią umożliwiającą stwierdzenie obecności lub 
brak znaku garncarskiego. Znaki takie zaobser-
wowano na dwóch niesklasyfikowanych typolo-
gicznie dnach. Reprezentują one typy znaków: Ia  
i prawdopodobnie Ic (słabo czytelny znak).

Wyłącznie na egz. typu I i II den odnotowano 
ślady podsypki zabezpieczającej przed ich nad-
miernym przywarciem do tarczy koła garncar-
skiego lub nakładki. Wykorzystywano do tego 
celu: popiół – 6 egz., piasek – 4 egz., piasek i po-
piół – 2 egz., piasek i żwir – 1 egz. Natomiast 
oddzielano je od tarczy koła za pomocą pod-
ważania – 5 egz. (typy I i II), podważania i od-
cinania – 2 egz. (typ II) oraz odcinania – 20 egz.  
(typ I – 6 egz., typ II – 8 egz., typ III – 4 egz.,  
typ IV – 2 egz.).

Ścianki łączono z dnami za pomocą wałków gli-
ny nakładanych od wewnątrz – 4 egz. (typ I), a czę-
ści przydenne formowano z taśm gliny o szer. ok. 
1,5 cm, nakładanych od wewnątrz – 4 egz. (typ I).

Ucha naczyń siwych

W zbiorze ceramiki siwej wyróżniono 40 fragm. 
różniących się kształtem uch. Zdecydowanie naj-
częściej lepiono taśmowate ucha z rowkami, o szer.  
1,7 – 4,6 cm – 33 egz. Naczynia zaopatrywano tak-
że w ucha taśmowate o szer. 2,2–3,2 cm – 3 egz., 
a także półowalne, zdobione nacięciami – 1 egz. 
Odnotowano również trzy ucha owalne, z których 
jedno, o wymiarach 1,5 × 1,7 cm, dolepione zo-
stało do szyjki i górnej części brzuśca. Ucha naj-
pewniej związane są z dzbanami lub grapenami.  
Z tymi ostatnimi bądź z dzbanami o kulistych 
dnach łączyć należy dwie nóżki.

Środkowe i dolne partie naczyń siwych

W zbiorze liczącym 1 269 fragm., 66 ułamków jest 
niedosiwionych, na jednym natomiast znajduje  
się kolisty otwór o średn. 6 mm, nawiercony od ze-
wnątrz; 541 ułamków ma ślady ugniatania (42,6%),  
23 ślady ugniatania i obtaczania (1,8%), a 705 ślady  
obtaczania (55,6%). Na sześciu ułamkach ze śla-
dami ugniatania, związanych najpewniej z dzba-
nami o kulistych dnach, zanotowano sęczki, na 
jednym ślad po uchu, a na dziewięciu resztki czar-
nej substancji organicznej. Ślady uch zachowa-
ły się także na dwóch ułamkach obtaczanych i na 
jednym obtaczanym i ugniatanym (ryc. 150:8).  
Taka struktura zbioru różni się od zespołu czę-
ści przybrzeżnych, gdzie przeważają naczy-
nia o kulistych dnach. Nie można jednak wyklu-
czyć, że część środkowych partii naczyń ze śla-
dami obtaczania może pochodzić od pojemników  
częściowo obtaczanych.

Zdobienie zanotowano na 479 fragm. (37,7%). 
Zdecydowanie dominującym wątkiem zdobniczym 
są poziome bruzdy – 379 fragm. (79,1%). Odnoto-
wano także poziome żłobki – 79 fragm. (16,5%). 
Pozostałe wątki i motywy zdobnicze, złożone z róż-
nego rodzaju stempelków, żeberek, „zaszczypek”, 
nakłuć, stosowano w dużo mniejszym zakresie. 

Cały zbiór naczyń siwych poddano również oce-
nie twardości wypału. Ocena ta ma charakter su-
biektywny. Dokonano jej na podstawie makrosko-
powej obserwacji barwy ścianek, barwy i stopnia 
spieczenia przełamów, także stopnia dźwięczności  
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ułamków16. W zespole tym zdecydowanie domi-
nują ułamki bardzo twarde – 1081 fragm. (66,6%)  
i twarde – 444 fragm. (27,4%) nad prawie twardy-
mi – 98 fragm. (6%), przy czym te ostatnie odnoto-
wano głównie w starszych warstwach kulturowych.

Ceramika przejściowa

Ceramikę tę charakteryzuje twardszy wypał niż 
naczyń wczesnośredniowiecznych, często zbliżo-
ny do redukcyjnego, a także stosowanie z regu-
ły drobnoziarnistej domieszki schudzającej masy 
garncarskie. W zespole ceramiki z kwartału I 
szcze cińskiego Podzamcza wyróżniono jedynie  
69 fragm. naczyń przejściowych (0,6%), które za-
rejestrowano w nawarstwieniach ze schyłku wcze-
snego i początku późnego średniowiecza (tab. 1–3, 
7). W zbiorze tym wyróżniono: dziewięć fragm. 
wylewów, osiem fragm. den i 52 fragm. brzuśców,  
z czego 16 zdobionych poziomymi żłobkami. 

Wszystkie wylewy sklasyfikowano pod wzglę-
dem typologicznym. Sześć z nich nawiązuje do 
naczyń wczesnośredniowiecznych. Są to ułamki 
zbliżone do: naczyń RF G o brzegach wariantów 
7:c – 2 fragm. i 17:a (ryc. 147:2), do naczyń RF 
J, w tym jeden o brzegu typu 11, oraz do całko-
wicie obtaczanej misy typu III, o brzegu typu 5:a 
(naczynia RF R). Cztery ułamki są zdobione: pa-
smem stempelkowym – 1 fragm. (RF G), pasmem 
lewoskośnych nacięć i żłobkami oraz poziomymi 
żłobkami (RF J) oraz linią falistą naniesioną na 
powierzchni wewnętrznej (RF R).

Naśladownictwem naczyń siwych są ułam-
ki zbliżone do garnków o płaskich dnach typów 
I (ryc. 147:3) i V oraz do dzbana o płaskim dnie 
typu Ib. 

Spośród 8 den, typologicznie określono 6 oka-
zów reprezentujących różne typy:

 – dna typu I:b:1 – zanotowano dwa okazy tych 
den o średn. 10 i 11 cm. Na jednym z nich znajdu-
ją się pozostałości podsypki piasku i żwiru, a na 
powierzchni wewnętrznej zaobserwowano resztki 
czarnej substancji organicznej. Część przydenna 
zdobiona jest poziomymi żłobkami;

– dna typu I:c:1 – jeden egz. o średn. 9 cm, na 
którym znajdują się ślady podważania;

– dna typu I:c:2 – dwa dna o średn. 7 i 9 cm, 
ze śladami podsypki popiołu (1 egz.) i podważa-
nia (1 egz.);

16 Na temat charakterystyki twardości naczyń siwych i metod stoso-
wanych do jej oceny por. m.in. Erdmann et al. 1984, 417 n.

– dna typu IV – jeden okaz o średn. 8 cm,  
z częścią przydenną zdobioną poziomym żłobkiem 
(ryc. 146:2).

Naczynia wczesnokamionkowe i kamionkowe

Wyroby wczesnokamionkowe różnią się od kla-
sycznych kamionkowych niższą temperaturą wy-
pału, nie pozwalającą na dokładne wytopienie się 
domieszki schudzającej masę garncarską. Mają 
one z reguły szorstkie i ziarniste przełamy, a w czę-
ści przypadków także szorstkie ścianki. Klasycz-
ne naczynia kamionkowe wypalano w temperatu-
rach przekraczających 1200oC. Uzyskiwano w ten 
sposób niską porowatość i przesiąkliwość ścianek  
oraz „muszelkowate” przełamy (Beckmann 1974, 
187; Janssen 1983, 173; Stephan 1983, 95–99; 
Erdmann et al. 1984; Rębkowski 1995, 39–40).

Nie dysponując wynikami analiz specjalistycz-
nych, określenia poszczególnych ułamków jako 
kamionkowe bądź wczesnokamionkowe dokona-
no na podstawie oceny makroskopowej domiesz-
ki: czytelna – nieczytelna.

Wczesna kamionka żółta bez angoby

Naczynia te, wypalone w atmosferze utleniają-
cej, charakteryzują się żółtymi, beżowymi, brązo-
wymi i ochrowymi barwami zarówno ścianek, jak  
i przełamów (Erdmann et al. 1984, 428–429; Ręb-
kowski 1995, 50). Wytwarzano je w ośrodkach 
garncarskich położonych w Nadrenii (Rębkowski 
1995, 50). Odnotowano tylko jeden fragm. brzu-
śca zdobionego poziomymi bruzdami, znaleziony 
w warstwie IV w wykopie nr 13 (tab. 3, 7).

Wczesna kamionka żółta angobowana

Naczynia te, o spieczonych żółtych przełamach, 
mają zewnętrzne ścianki pokryte brązowo-wiśnio-
wą angobą, która sporadycznie występuje także na 
ich powierzchniach wewnętrznych, w częściach 
przybrzeżnych (Rębkowski 1995, 48). Niekie-
dy wyroby z tego gatunki ceramiki traktowane są 
łącznie z dolnosaksońską i nadreńską wczesną ka-
mionką angobowaną (Erdmann et al. 1984, 428–
429, tab. 2). Naczynia z wczesnej kamionki żółtej 
angobowanej wytwarzano w środkowej Nadrenii, 
najpewniej w dużym ośrodku garncarskim Bruns-
sum-Schinveld (Rębkowski 1995, 48) działającym 
od 1. ćwierci XIII do 2. połowy XIV wieku (Brujin 
1964, 369–371; Roehmer 2001, 512).

Zarejestrowano jedynie 9 ułamków tego gatun-
ku ceramiki (0,1%) pochodzących od minimum  
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3 naczyń (tab. 3, 7). Są to ułamki dzbanów o koł-
nierzowatych wylewach (ryc. 149:6; 156:6),  
o średn. wylotów 6,5 cm (1 egz.) i 8 cm (1 egz.), 
zdobionych poziomymi bruzdami. Dzbany te naj-
pewniej zaopatrzone były w dna na faliście mo-
delowanej stopce. Tak właśnie ukształtowane jest 
dno o średn. 6,5 cm znalezione w warstwie IV wy-
kopu nr 13 (ryc. 153:1). Na jego krawędzi miej-
scami znajdują się wysięki szkliwa, powstałe naj-
pewniej podczas wypału. Wyróżniono także pięć 
brzuśców, z których trzy zdobią poziome bruzdy.

Wczesna kamionka oliwkowa

Naczynia te wypalano w atmosferze redukcyj-
nej, a ich charakterystyczną cechą są oliwko-
wo-brązowe i oliwkowo-szare, z reguły ziarni-
ste powierzchnie. Wytwarzano je w XIII wieku 
w Nad renii (Erdmann et al. 1984, 428, 429, tab. 
2; Rębkowski 1995, 48–49, tam dalsza literatu-
ra). Jak przypuszcza część badaczy, stanowią one 
kolejny etap rozwoju ceramiki typu Pingsdorf  
(m.in. Lüdtke 1985, 66–67).

Odnotowano 37 ułamków tego gatunku cera-
miki (0,3%) (tab. 2–3, 7), pochodzących od mi-
nimum pięciu naczyń. Są to dzbany o kołnierzo-
watych wylewach (ryc. 156:8), z których jeden ma 
średn. wylewu wynoszącą 8 cm, a do „kołnierza” 
miał dolepione taśmowate ucho, po którym zacho-
wał się ślad. Być może na uchu zaznaczony był ro-
wek, jak w przypadku fragm. o szer. 2,3–2,6 cm,  
znalezionego w warstwie V wykopów nr 13 i 14. 
Dzbany zaopatrzone były najpewniej w dna na 
stopkach, które zazwyczaj miały faliście modelo-
wane krawędzie (ryc. 144:5; 154:6). Tak właśnie 
ukształtowane są cztery z pięciu ułamków den  
o średn. 10 cm, odkryte w warstwach XIA, XIII, 
IV i V wykopów nr 13 i 14. Tylko jedno z nich ma 
krawędź stopki uformowaną prosto. Jeden okaz 
zdobiony jest w części przydennej poziomymi 
bruz dami. Większość ułamków stanowią brzuśce –  
26 fragm., na których w 22 przypadkach znajdują 
się poziome bruzdy, na jednym zaś poziome żłob-
ki. Na jednym okazie zachował się także ślad po 
taśmowatym uchu. 

Wczesna kamionka siwa angobowana

Naczynia te wypalano w atmosferze redukcyjnej. 
Mają one siwe przełamy oraz powierzchnie po-
kryte, zwłaszcza zewnętrzne ich partie, brązowo-
wiśniową angobą. Wytwarzano je głównie w XIII 
i XIV wieku, sporadycznie później, w Nadrenii  

i Dolnej Saksonii. Wyroby z obu tych miejsc róż-
nią się jednak od siebie. Naczynia z ośrodków 
dolnosaksońskich mają cieńsze ścianki, a pokry-
wająca je angoba jest ciemniejsza. Poza tym, ich 
wyroby mają odmienne formy od nadreńskich,  
a dna ze śladami odcinania zaopatrzone są w de-
likatniej modelowane stopki (Rębkowski 1995, 
44–45). Mimo tych różnic część badaczy łączy te 
wyroby i określa wspólną nazwą „prawie kamion-
ka” lub „kamionka angobowana” (Erdmann et al.  
1984, 428–429, tab. 2; Lüdtke 1985, 68–70). 

Nadreńska wczesna kamionka siwa angobowana

Wśród siedmiu ułamków tego gatunku cerami-
ki (0,1%) (tab. 3, 7), pochodzących od mini-
mum dwóch naczyń, wyróżniono: 2 fragm. wyle-
wów, fragm. dna oraz fragm. taśmowatego ucha  
z rowkiem, o szer. 2–2,1 cm, i 3 fragm. brzuśców  
(ryc. 152:2), z których dwa zdobione są poziomy-
mi bruzdami, w jednym przypadku zwieńczonym 
poziomym żeberkiem. Wylewy reprezentują dzba-
ny o kołnierzowato ukształtowanej części przy-
brzeżnej, o średn. wylotów 7 i 8 cm (ryc. 156:9). 
Jeden z nich zdobiony jest na szyjce poziomymi 
bruzdami. Dzbany te zaopatrzone były najpewniej 
w dna na faliście modelowanych stopkach. Jeden 
okaz takiego właśnie dna ma średn. 10 cm.

Dolnosaksońska wczesna i klasyczna  
kamionka siwa angobowana

Naczynia wczesnokamionkowe w Dolnej Sakso-
nii zaczęto wytwarzać najpewniej ok. połowy  
XIII wieku. Stosunkowo szybko, bo już w 1. po-
łowie XIV stulecia, rozpoczęła się produkcja na-
czyń z klasycznej kamionki, przy czym w dalszym 
ciągu wytwarzano również pojemniki wczesno-
kamionkowe (Stephan 1981, 49–51; Rębkowski 
1995, 45).

Dolnosaksońska wczesna kamionka  
siwa angobowana

Odnotowano 9 ułamków tych naczyń (0,1%) (tab. 
3, 7). Prawie wszystkie to brzuśce (8 egz.), z któ-
rych trzy zdobione są poziomymi bruzdami, a je-
den żeberkiem i poziomymi żłobkami. Na jednym 
okazie znajduje się fragm. taśmowatego ucha. Wy-
różniono także ułamek dna na faliście modelo-
wanej stopce (ryc. 153:6), ze śladami odcinania,  
o średn. 8 cm, z punktowymi wysiękami szkliwa, 
powstałymi podczas wypału. 
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Dolnosaksońska kamionka angobowana

Zarejestrowano jedynie pięć ułamków dolnosak-
sońskich wyrobów kamionkowych (0,1%) (tab. 
2–3,7), pochodzących od minimum 2 naczyń. Są 
to dzbany o kołnierzowatych wylewach. Średn. 
wylotu jednego z nich wynosi 10 cm. Jest on zdo-
biony na szyjce poziomymi bruzdami, a jego kra-
wędź w rzucie z góry ma kształt czterolistnej koni-
czynki. Na drugim okazie zaobserwowano wysięki 
szkliwa powstałe w trakcie wypału. Związane są  
z nimi najpewniej dwa taśmowate ucha z rowka-
mi, o szer. 1,7 cm i 1,8–2,2 cm, znalezione również  
w warstwie IV wykopów nr 13 i 14. W tej samej 
warstwie znajdował się również fragm. brzuśca.

Wczesna kamionka i kamionka siegburska

Początki wytwórczości garncarskiej w nadreńskim  
Siegburgu sięgają początków XIII wieku, a nie 
jest wykluczone, że końca XII stulecia, i trwa-
ła ona do czasów wojny trzydziestoletniej. Pier-
wotnie wytwarzano tu naczynia wczesnokamion-
kowe, a od ok. 1300 roku z klasycznej kamionki. 
Wyroby z tego ośrodka charakteryzują się ścian-
kami głównie jasnoszarymi i białymi, w niektó-
rych przypadkach żółtymi, a także zabarwiony-
mi kombinacjami tych kolorów (Beckmann 1974, 
188–189; Stephan 1983, 99, 101; Rębkowski 
1995, 40–41). Od ok. 2. połowy XIV wieku na-
czynia z klasycznej kamionki pokrywane były 
szkliwem popiołowym, dzięki czemu ich ścianki 
uzyskały pomarańczowe i brązowe zabarwienie  
(Rębkowski 1995, 44). 

Wczesna kamionka siegburska

Wśród 11 (0,1%) ułamków tego gatunku cerami-
ki zarejestrowanych w warstwach IX, V i IV wy-
kopów nr 13 i 14 (tab. 3, 7), pochodzących od mi-
nimum dwóch naczyń, wyróżniono: dwa fragm. 
wylewów, dwa fragm. den i siedem fragm. brzu-
śców zdobionych poziomymi bruzdami. Czę-
ści przybrzeżne to fragm. dzbanów o kołnierzo-
watych wylewach (ryc. 153:2), z których jeden,  
o średn. wylotu 7 cm, zdobiony na szyjce pozio-
mymi żłobkami i mający na „kołnierzu” ślad po 
uchu, nawiązuje do dzbanów typów 61–66 wg 
Bernharda Beckmanna (1974, 195–196, ryc. 11). 
Z dwóch odnotowanych den, jedno na faliście mo-
delowanej stopce, związane jest zapewne z dzba-
nami (ryc. 155:10). 

Kamionka siegburska

Zarejestrowano tylko jeden ułamek brzuśca z ka-
mionki siegburskiej. Znaleziono go w wykopie  
nr 10, w warstwie III (tab. 2, 7).

 Czerwona ceramika szkliwiona

Naczynia tego gatunku ceramiki wytwarzano w śred - 
niowieczu w zachodniej i północnej Europie, m.in. 
na obszarze Flandrii i Holandii, w Danii, w Lu-
bece i okolicach oraz na terenie Meklemburgii. 
Dzięki wypałowi w atmosferze utleniającej mają 
one barwę czerwoną lub ceglastą. Ścianki ze-
wnętrzne tych naczyń pokryte są szkliwem oło-
wiowym, zwłaszcza w odcieniach brązu i zie-
leni, które sporadycznie występuje także na po-
wierzchniach wewnętrznych, głównie w postaci 
plam. Kolor szkliwa uzależniony był od zawarto-
ści żelaza lub miedzi. Większy udział pierwszego 
z pierwiastków umożliwiał otrzymanie zabarwie-
nia żółtawego, czerwonego lub brązowego. Na-
tomiast większa ilość miedzi pozwalała uzyskać  
barwę zieloną17.

W trakcie badań znaleziono 65 fragm. czerwo-
nej ceramiki szkliwionej (0,6%) (tab. 2–3, 7), po-
chodzących z minimum trzech naczyń. W zbiorze 
tym wyróżniono: trzy fragm. wylewów, 18 fragm. 
den, fragm. owalnego ucha i 43 fragm. brzuśców. 

Jeden z brzegów to dzban o kołnierzowatym wy-
lewie (ryc. 148:2), który przejście brzuśca w szyjkę  
podkreślone ma żeberkiem, jego przełam jest ce-
glasty. Powierzchnia zewnętrzna ułamka pokryta 
jest brązowym i ciemnobrązowym szkliwem, któ-
re znajduje się również na ściance wewnętrznej, 
tuż przy krawędzi. Taka forma dzbana jest bar-
dzo rzadka dla tego gatunku ceramiki (na ten te-
mat uwagi M. Rębkowskiego 1995, 53, 54). Nie-
wielkie rozmiary i brak zdobnictwa nie pozwala 
na bliższe określenie proweniencji.

Również niewielkie rozmiary mają dwa po-
zostałe wylewy. Jeden z nich jest lekko nachylo-
ny do wewnątrz i obie jego powierzchnie pokry-
wa zielono-brązowe szkliwo, a przełam jest szaro-
siwo-ceglasto-szary (ryc. 148:1). Drugi natomiast 
to najpewniej rynienka o wychylonej na zewnątrz 
i zaopatrzonej we wrąb krawędzi (ryc. 152:5) 
(por. na ten temat uwagi powyżej). Powierzchnia 

17 M.in. Dunning 1968, 47–51; Janssen 1983, 121–170; Madsen 1983, 
187–190; Verhaeghe 1983, 63 n.; Erdmann et al. 1984, 428, 429,  
tab. 2; Rębkowski 1995, 51–60; Müller 1996, 62–64.
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zewnętrzna ułamka jest jasnoceglasta, wewnętrz-
na natomiast pokryta jest przy krawędzi brązowo- 
-zielonkawym szkliwem. 

Z 18. wyróżnionych den, 17 określono typolo-
gicznie. Są to dna na stopkach, z których 15 ma fa-
liście modelowane krawędzie (ryc. 155:4), a dwa 
uformowane są prosto.

Zaobserwowane na ułamkach brzuśców moty-
wy zdobnicze (20 fragm.) wskazują, że ornamenty-
ka tych naczyń, mimo przeważającego wątku pozio-
mych bruzd (9 fragm.), jest dość zróżnicowana. Ich 
powierzchnie zdobione były: poziomymi żeberkami 
(2 fragm.), dwa pasmami stempelkowymi, złożony-
mi z lewoskośnych i pionowych słupków oraz po 
jednym fragm.: poziomego pasma pobiały i piono-
wego pasma trójkątów, pasma poziomej „jodełki”, 
pionowych i poziomych pasm pobiały, „łuskami ry-
bimi” wykonanymi pobiałą oraz poziomym żeber-
kiem, pionowym pasmem pobiały oraz motywem 
„siateczki”, „malinką”, „malinką” oraz poziomym 
i pionowym pasmem wykonanym palcami, a także 
poziomym żeberkiem z otoczką pobiały. 

Siwa ceramika szkliwiona

Naczynia te charakteryzują się siwymi przełama-
mi i powierzchniami, a ich ścianki zewnętrzne po-
kryte są szkliwem, głównie w odcieniach ziele-
ni, a w niektórych przypadkach także brązu. Wy-
twarzano je w średniowiecznych ośrodkach an-
gielskich (Dunning 1968, 38–39; Erdmann et al. 
1984, 428–429; Rębkowski 1995, 61–62, tam  
dalsza literatura). 

Wyróżniono osiem ułamków tej ceramiki 
(0,1%) (tab. 3,7) pochodzących z minimum trzech 
naczyń. Jednego z nich nie określono ze względu 
na niewielkie rozmiary wylewu. Drugi, także nie-
wielki ułamek, to zapewne dzban o lejkowato roz-
chylonym wylewie i widełkowato ukształtowa-
nej krawędzi. Obie jego powierzchnie, wewnętrz-
na przynajmniej przy krawędzi, pokryte są zgni-
łozielonym szkliwem. Być może związane jest  
z nim dno na faliście modelowanej stopce. Na czę-
ści przydennej znajdują się plamy pobiały pokry-
te zgniłozielonym szkliwem, które występuje rów-
nież na spodniej stronie dna. Powierzchnia we-
wnętrzna jest szara, a przełam ciemnosiwo-cegla-
sto-ciemnosiwy. Ostatnie z naczyń to najpewniej 
rynienka o wychylonej na zewnątrz i zaopatrzo-
nej we wrąb krawędzi (ryc. 149:4) (na ten temat 

por. uwagi powyżej). Na jej ziarnistej ściance we-
wnętrznej zachowały się pozostałości brązowo-
zielonkawego szkliwa, natomiast powierzchnia 
zewnętrzna ma barwę siwo-czarną i jest zdobio-
na lekko zaznaczonymi bruzdami. Częściami ry-
nienek wydają się być również dwa ułamki brzu-
śców. Ich siwe i szare powierzchnie zewnętrzne 
nie są szkliwione. Szkliwo o zabarwieniu zgniło-
zielonym i zielono-brązowym pokrywa jedynie 
ich wewnętrzne, ziarniste ścianki. Zapewne miało 
to służyć zmniejszeniu przesiąkliwości rynienek, 
wykorzystywanych do zbierania tłuszczu pod-
czas pieczenia mięsa na rożnie (Rębkowski 1992,  
99–104; 1995, 55–56). Z pozostałych dwóch 
ułamków brzuśców, o powierzchniach zewnętrz-
nych pokrytych zgniłozielonym szkliwem, jeden 
jest zdobiony poziomym żeberkiem. 

Biało-kremowa ceramika szkliwiona

Naczynia te charakteryzują się biało-kremową 
barwą przełamu i powierzchni. Zewnętrzne ich 
ścianki pokryte są zielonym szkliwem. Ten gatu-
nek ceramiki wytwarzano od XIII do XV wieku  
w południowo wschodniej Anglii, w rejonie Surrey  
(Rębkowski 1995, 61).

W obrębie kwartału I, w warstwie VIIb odkry-
tej w wykopie nr 13 (tab. 3,7), znaleziono pięć 
ułamków tego gatunku ceramiki, pochodzących 
prawdopodobnie z jednego naczynia. Najpewniej 
jest to baniasty pojemnik do przechowywania pły-
nów, zaopatrzony w prosto ustawiony, rurkowaty 
wylew o średnicy 3,8 cm, o pogrubionej, wywinię-
tej na zewnątrz krawędzi (ryc. 146:1). Do brzegu  
i „barku” brzuśca dolepione są dwa taśmowate 
ucha o szer. 2,3–2,4 cm. Naczynie pokrywał orna-
ment o trudnym do zdefiniowania motywie – na 
brzuścu zachował się jedynie pionowy, wąski pas 
pobiały. Najpewniej z pojemnikiem związane są 
dwa ułamki niewyodrębnionego, lekko wklęsłego 
dna typu I:b:1. Wewnętrzne ścianki ułamków na-
czynia są szorstkie.

Nieokreślony gatunek ceramiki

Niewielkie rozmiary i brak charakterystycznych 
cech nie pozwalają na określenie proweniencji 
ułamka znalezionego w warstwie III wykopów  
nr 13 i 14. Jest to cienkościenny brzusiec o żółtym 
przełamie i powierzchni wewnętrznej, a zewnę-
trznej o jasnoszarym zabarwieniu. 

II.2. Ceramika średniowieczna
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Chronologia ceramiki  
i dynamika zmian w garncarstwie  
północnej części dzielnicy nadodrzańskiej

W badaniach nad średniowieczną ceramiką szcze-
cińską podstawową metodą umożliwiającą z jednej 
strony porównywanie zespołów naczyń odkrytych 
w różnych, niekiedy dość znacznie oddalonych od 
siebie punktach miasta, z drugiej natomiast usta-
lanie ich wzajemnych relacji chronologicznych, 
jest analiza jakościowo-ilościowa. Polega ona na 
założeniu, że zbiory o identycznym lub zbliżonym 
składzie i udziale tworzących je komponentów są 
zbieżne chronologicznie (Łosiński, Rogosz 1983c, 
202; 1986, 17–19). Jej stosowanie wymaga jednak 
jednolitego opisu ułamków naczyń, a analizowa-
ne zespoły powinny liczyć co najmniej 50 fragm. 
sklasyfikowanych typologicznie, gdyż mniejsze  
liczebnie zbiory mogą nie odzwierciedlać rzeczy-
wistych struktur, a tym samym błędnie wpływać 
na ich ocenę chronologiczną.

Zastosowanie jednolitych kryteriów opisu ze-
społów naczyń glinianych pozyskanych zarówno 
na terenie obecnego Wzgórza Zamkowego (m.in. 
Łosiński, Rogosz 1983a, 202 n.; 1986, 9 n.), jak 
i na obszarze współczesnego Podzamcza (Dwo-
raczyk 2003a, 262 n.; 2011, 152 n.), umożliwi-
ło synchronizację nawarstwień z obu części mia-
sta. Dotychczasowe opracowania wskazały jed-
nocześnie, że w poszczególnych odcinkach czasu  
w strukturach zbiorów naczyń z obu części wcze-
snośredniowiecznego Szczecina występują różni-
ce w składzie niektórych tworzących je kompo-
nentów, jednak udział podstawowych jednostek 
taksonomicznych jest zbliżony. Różnice te, wy-
nikające z innego kontekstu przestrzennego zna-
lezisk, zasadniczo nie wpłynęły na datowanie ze-
społów naczyń glinianych, a tym samym warstw 
kulturowych. Jednak dzięki dość licznym da-
tom bezwzględnym, uzyskanym z próbek drew-
na pobranych z wykopu w obrębie kwartału VI  
(Suburbium, 419–420, tab. 80), nieznacznie zmo-
dyfikowano chronologię młodszych faz rozwoju 
wczesnośredniowiecznego ośrodka szczecińskiego 
(Dworaczyk 2003a, 262 n.; 2011, 152 n.)18.

Identyczną metodę analizy wykorzystano do 
opisania średniowiecznej ceramiki naczynio-
wej znalezionej w obrębie kwartału I. Pozwa-
la to na korelację odkrytych tu zbiorów naczyń  

18 Na temat starszej propozycji datowania rozwoju wczesnośrednio-
wiecznego Szczecina por. uwagi E. Cnotliwego i W. Łosińskiego 
(1983, 230–244).

glinianych19, a tym samym zespołów warstw kul-
turowych, wydzielonych na podstawie stratygra-
fii, z dotychczas opracowanymi i dobrze datowa-
nymi nawarstwieniami, zgrupowanymi w ramach 
faz rozwoju wczesnośredniowiecznego Szczeci-
na (Cnotliwy, Łosiński 1983, 230–244; Dwora-
czyk 2003a, 262–267; 2011, 152–161), zareje-
strowanymi w innych częściach miasta. Podobnie 
jak w przypadku kwartału VI, także i tu do oce-
ny chronologicznej wykorzystano datowanie pró-
bek drewna, pobranych zwłaszcza z konstrukcji  
umocnień obronnych.

Pierwszy etap zagospodarowania północnej 
części obecnego Podzamcza wyznaczają warstwy  
XVI–X z wykopu I i warstwa XLVII z wyko-
pów nr 13 i 14 (kwartał I). Stanowią one najstar-
szą fazę wału otaczającego od północy dzielnicę 
nadodrzańską. Zbiór ceramiki pozyskany z tych 
warstw składa się jedynie z 6 ułamków naczyń 
wczesnośredniowiecznych GT II, w tym tylko 
jednego naczynia RF C odmiany a (tab. 8). Unie-
możliwia to nie tylko synchronizację z zespołami 
ceramiki odkrytymi w innych częściach miasta, 
ale też datowanie. Niemniej terminus ante quem 
tego etapu można wyznaczyć na podstawie bu-
dowy wału młodszej fazy (faza II), który przypa-
da na przełom X i XI, bądź początek XI wieku, 
na co wskazują dwie daty dendro (po 996+x/-7, 
po 996+x/-7). Stąd też można przypuszczać, że 
najstarszy wał w tej części miasta mógł funkcjo-
nować już w X, a nie jest wykluczone, że nawet  
w 2. połowie IX stulecia. Mógł powstać równo-
cześnie z umocnieniami wzniesionymi w górnej 
dzielnicy ośrodka, tj. w 3. ćwierci IX wieku (Cno-
tliwy 1983a, 253, 254), na co całkiem niedawno 
zwrócono uwagę (Słowiński 2006, 89).

W Szczecinie w nawarstwieniach z 2. połowy 
IX i 1. połowy X wieku, odpowiadających III fa-
zie rozwoju ośrodka (Cnotliwy, Łosiński 1983,  
237, 238), dominowały naczynia częściowo obta-
czane, przede wszystkim RF D, którym towarzyszy-
ły naczynia RF C. Dopiero w 2. połowie X stulecia,  
a zwłaszcza od jego 9. dekady coraz częściej  
w użyciu były naczynia całkowicie obtaczane na 
kole garncarskim, głównie RF G i J (Łosiński, Ro-
gosz 1983c, 226–228; Dworaczyk 2011, 153–155).

19 Analiza struktur zespołów naczyń z kwartału I, w celu ich po-
prawnej synchronizacji ze zbiorami ceramiki z innych części mia-
sta, ograniczona zostanie tylko do ułamków wylewów. Pominięte  
w niej zostaną charakterystyczne fragm. brzuśców i części przy-
dennych wykorzystane do oszacowania minimalnej liczby naczyń 
rodzin form D, H i R.
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Kolejny etap zagospodarowania terenu obec-
nych kwartałów I i XXI (wykop I) wyznaczają 
warstwy związane z wałem fazy II: XLVI–XLII 
z wykopów nr 13 i 14 oraz IX–VII (wykop I).  
W zbiorze ceramiki z tych jednostek stratygra-
ficznych zdecydowanie przeważają naczynia GT 
II (85,4%), w tym zwłaszcza RF D, których od-
setek sięga 80%, nad naczyniami GT III (14,6%), 
głównie RF G (11%) (tab. 8; wykres 1). Taki skład 
zbioru odpowiada zespołom z innych części mia-
sta pochodzącym z fazy III rozwoju osiedla (Cno-
tliwy, Łosiński 1983, 237–238; Dworaczyk 2011, 
153–154) (wykres 17 i 18). W zespołach ze Wzgó-
rza Zamkowego i Rynku Warzywnego frekwen-
cja naczyń całkowicie obtaczanych jest zbliżona 
i wynosi ok. 10%. Różnice pomiędzy nimi doty-
czą jedynie udziału naczyń RF D, których odse-
tek w górnej dzielnicy miasta sięga ok. 70%, nato-
miast w dolnej wynosi ok. 90% (Rynek Warzyw - 
ny – warstwy XXXI–XXX). 

Skład zespołu ceramiki z kwartałów I i wykopu 
I bardziej odpowiada zbiorom z Rynku Warzyw-
nego datowanym na ok. połowę X wieku. Jednak, 
jak wyżej zaznaczono, wał fazy II wzniesiono na 
przełomie X i XI, bądź na początku XI stulecia, co 
wskazuje, że związany jest z IV fazą rozwoju osie-
dla datowaną od schyłku lat 60. X do przełomu  
2. i 3. dekady XI wieku (Cnotliwy, Łosiński 1983, 
238–239; Dworaczyk 2011, 155), w której naj-
pewniej w latach 80. X stulecia doszło do zmian 
w strukturze zespołów ceramiki naczyniowej wią-
żących się z używaniem szybkoobrotowego koła 
garncarskiego. W efekcie zmian w technikach pro-
dukcji podstawowymi naczyniami mieszkańców 
wczesnośredniowiecznego Szczecina stopniowo 
stawały się naczynia GT III. Można więc przy-
puszczać, że odkryte w obrębie kwartałów I oraz 
w wykopie I umocnienia obronne fazy II usypano 
z ziemi wydobytej w innej części ośrodka, zapew-
ne w dolnej jego dzielnicy. 

W fazie V, w górnej dzielnicy miasta20 w zespo-
łach ceramiki odsetek pojemników GT II, głów-
nie RF D, jest jeszcze dość znaczący i oscyluje  
w granicach kilkunastu procent (Cnotliwy, Ło-
siński 1983, 239–240). Zdecydowanie prze-
ważają jednak naczynia całkowicie obtacza-
ne. Wśród nich podstawowym składnikiem są 
RF G, których frekwencja waha się w grani-
cach 50–75%, a udział RF J wynosi ok. 15–20%.  

20 Wykop I – warstwa VII, wykop V – warstwy XV i XIV, wykop  
VI – warstwy VIII i VII.

Pozostałe komponenty zbiorów odnotowano w nie-
wielkim odsetku (wykres 19).

Z podobnymi zmianami struktur zespołów ce-
ramiki mamy do czynienia w wykopach usy-
tuowanych w dolnej dzielnicy miasta (wykres 
19). W wykopie na Rynku Warzywnym (war-
stwy XXVI–XXIV) odsetek naczyń GT III prze-
kracza 90% (Dworaczyk 2011, 155–156), nato-
miast w wykopie w obrębie kwartału VI (warstwy 
XXIII–XXI) na początku tej fazy wynosi ok. 85%,  
a w jej końcu prawie 100% (Dworaczyk 2003a, 
262–263). W obu wykopach podstawowym kom-
ponentem zbiorów są RF G, o frekwencji wyno-
szącej ok. 50–60%. Towarzyszą im RF J, których 
udział maleje z ok. 40% w początkach tej fazy do 
ok. 30% u jej schyłku. 

Chronologię fazy V ustaloną na podstawie 
struktur zespołów ceramiki na 2. i część 3. ćwier-
ci XI wieku wsparły wyniki analizy dendrochro-
nologicznej próbek drewna pobranych z konstruk-
cji odkrytych w wykopie w obrębie kwartału VI, 
z których najmłodsze datowane są na rok 1065  
i 1065+x/-2 (Suburbium, 419–420, tab. 80).

W wykopach w obrębie kwartału I (wykopy nr 
13 i 14) fazę V reprezentują warstwy XLI–XXXV, 
które mogły stanowić wypełnisko wału, ale nie jest 
wykluczone, że związane były z elementami jego 
infrastruktury (strażnica? magazyn?). W zespo-
łach ceramiki z tych warstw naczynia GT II stano-
wią jeszcze 25%, z czego na RF D przypada 20%,  
a pozostałe 5% na okazy RF E i P (tab. 8; wykres 
2). Podobnie jak w zbiorach z innych części miasta 
(wykres 19), także i tu dominują naczynia całko-
wicie obtaczane na kole garncarskim. Są to przede 
wszystkim RF G (65%), którym towarzyszą po-
jedyncze egzemplarze rodzin form H, J i R oraz 
pokrywa (RF N). Struktura tego zbioru wskazuje,  
że można go datować na ok. połowę XI wieku.

W wykopach w obrębie kwartału I oraz w wy-
kopie I nie zarejestrowano nawarstwień związa-
nych z fazami VI i VII datowanych od schyłku 3. 
ćwierci XI do 1. ćwierci XII wieku, najpewniej do 
1. dekady tego stulecia (Cnotliwy, Łosiński 1983, 
240–241; Dworaczyk 2003a, 263–264; 2011,  
156–157). W zespołach ceramiki z dolnej części 
miasta składających się prawie wyłącznie z na-
czyń wczesnośredniowiecznych odsetek GT II, 
głównie RF D, nie przekracza z reguły 3%. W tym 
okresie wyraźnie dominują naczynia RF G, któ-
rych frekwencja w zbiorach z 4. ćwierci XI wie-
ku przekracza 80%. Jednak u schyłku tej fazy,  
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w początkach XII stulecia, maleje do ok. 70% 
kosztem okazów RF J. W zbiorach z tego czasu 
uwagę zwracają pierwsze pojedyncze egzempla-
rze naczyń RF G1. Nie jest wykluczone, że mogło 
to być następstwem pojawienia się naczyń siwych, 
jeszcze słabo wypalonych, będących najpewniej 
importami (Kowalska, Dworaczyk 2011, 69 n.,  
tab. 11a). Nieco inaczej prezentują się zespoły na-
czyń z górnej dzielnicy ośrodka. Również i tam do-
minują naczynia GT III, jednak odsetek GT II do-
chodzi w niektórych nawarstwieniach do ok. 15% 
(wykop V – warstwy XIII i XII) (Wzgórze Zamko-
we, 119–131, tab. 24). Podstawowym składnikiem 
zbiorów są, podobnie jak w dzielnicy nadodrzań-
skiej, naczynia RF G w odsetku przekraczającym 
80%. Także i w tych zbiorach odnotowano pierw-
sze egzemplarze naczyń RF G1.

Chronologię fazy VIII, pierwotnie datowanej 
na 1. połowę XII wieku (Cnotliwy, Łosiński 1983, 
241–242), dzięki analizie ceramiki z dolnej czę-
ści miasta (kwartał VI i Rynek Warzywny) oraz 
na podstawie serii dat bezwzględnych uzyskanych 
z wykopu na kwartale VI, uściślono i wydzie-
lono w niej dwie podfazy: starszą, datowaną na  
2. dekadę i początek 2. ćwierci XII wieku, z prze-
wagą naczyń RF G, oraz młodszą, datowaną na  
2. ćwierć XII stulecia, najpewniej do 5. deka-
dy (lata po 1138+x/-1), z przewagą naczyń RF J 
(Dworaczyk 2003a, 264; 2011, 157–158).

W zespołach ceramiki ze Wzgórza Zamkowe-
go21 w początkach tej fazy przeważają jeszcze na-
czynia RF G nad J. Jednak już u jej schyłku czy-
telny jest wzrost odsetka naczyń RF J kosztem RF 
G1 (Wzgórze Zamkowe, 57–59, 62–65, 67–75, 83, 
131–147, 190, tab. 28–30). Uwagę zwraca także 
nieznaczne zwiększenie się frekwencji naczyń RF 
G, a także wyraźny wzrost odsetka RF K i całko-
wicie obtaczanych mis (RF R) (wykres 20).

Podobne zmiany w strukturach zespołów ce-
ramiki zaobserwowano również w dolnej części 
miasta (Dworaczyk 2003a, 264; 2011, 157–158). 
Także i tu w starszej podfazie przeważają jesz-
cze naczynia RF G, których frekwencja przekra-
cza niekiedy 50%, nad RF J, natomiast w młod-
szej podfazie następuje odwrócenie proporcji mię-
dzy tymi komponentami. Zarysowała się wówczas 
wyraźna przewaga pojemników RF J, a ich od-
setek przekroczył w niektórych nawarstwieniach 

21 Wykop I – warstwa IV, wykop II – warstwa IV, wykop III – war-
stwy VII–V, wykop IV – warstwy XVII–XVI, wykop V – warstwy 
XI–IX, wykop VI – warstwa IV.

50%. Również w wykopach na kwartale VI i na 
Rynku Warzywnym odnotowano wzrost liczeb-
ności naczyń RF G1, K i R (wykres 20), a w tym 
ostatnim, w warstwach z tej fazy, w dalszym ciągu 
występowały pojedyncze najpewniej importowane  
naczynia siwe.

W obrębie kwartału I z fazą VIII związane są 
warstwy XXXIV–XXVIII odkryte w wykopach nr 
13 i 14. Stanowią one wypełnisko wału fazy III, 
podfazy I. Zespoły ceramiki z tych warstw składa-
ją się wyłącznie z naczyń wczesnośredniowiecz-
nych, głównie GT III (ok. 96%) (tab. 8; wykres 3).  
Przeważają w nich naczynia RF J (44,2%) nad 
RF G (39,6%). Odnotowano w nich także pierw-
sze okazy RF K i to w odsetku wynoszącym 5,1%. 
Podobną frekwencję mają także całkowicie ob-
taczane misy (RF R). W przeciwieństwie do in-
nych wykopów, w zespołach z tej fazy z kwartału I 
brak naczyń RF G1. Niemniej ich struktura zbliżo-
na jest bardziej do zaobserwowanej w wykopach  
z kwartału VI i z Rynku Warzywnego niż do zbio-
rów ze Wzgórza Zamkowego (wykres 20). Pozwa-
la to datować podfazę I wału fazy III na koniec 1. 
i 2. ćwierć XII wieku. Na chronologię tę nie mają 
wpływu dwie daty: 1096+x/-7 i 1108+x/-7 uzyska-
ne z próbek drewna pobranych z konstrukcji wału. 

Fazę IX datowaną dawniej na 2. połowę XII 
wieku (Cnotliwy, Łosiński 1983, 242–243) repre-
zentują w wykopach na Wzgórzu Zamkowym22 
zespoły złożone wyłącznie z ceramiki wczesno-
średniowiecznej (Wzgórze Zamkowe, 84–85,  
147–158, 190–191, tab. 29–31). Zdecydowanie 
przeważają w nich naczynia RF J, których odse-
tek dochodzi do 60%, nad RF G (do ok. 16%).  
W stosunku do poprzedniej fazy nieznacznie 
wzrosła frekwencja okazów RF G1 i RF K, wyraź-
niej natomiast całkowicie obtaczanych mis (RF R) 
(wykres 21). W wykopie w obrębie kwartału VI 
okresowi temu odpowiada warstwa XII związa-
na z odkrytymi tam umocnieniami obronnymi faz  
III:A i III:B (Dworaczyk 2003a, 265). Ich chrono-
logia zamyka się w przedziale od schyłku 2. ćwier-
ci (lata po 1138 r. +x/-1) do lat 80. XII wieku.  
W zespołach z tego czasu oprócz dominującej cera-
miki wczesnośredniowiecznej (99,7%), odnotowa-
no także pierwsze ułamki naczyń siwych (0,3%).  
W zbiorze ceramiki wczesnośredniowiecznej 
przeważają naczynia RF J, których frekwencja 
przez cały ten okres waha się między 40 a 50 %  

22 Wykop IV – warstwy XVa i XVb, wykop V – warstwy VIII–VII, 
wykop VI – warstwa III.
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(wykres 21). Natomiast udział RF G oscyluje  
w granicach 20–30%. W stosunku do poprzedniej 
fazy nieznacznie wzrósł odsetek naczyń RF G1,  
a na stałym poziomie pozostał RF K i R.

W przedziale chronologicznym ustalonym dla 
kwartału VI dobrze mieszczą się warstwy XIV–X 
odkryte w wykopie na Rynku Warzywnym (Dwo-
raczyk 2011, 158–159). Skład zespołów ceramiki 
z tych warstw jest też bardziej zbliżony do zare-
jestrowanych na kwartale VI (wykres 21). Przez 
cały ten okres utrzymuje się przewaga naczyń RF 
J (30–40%) nad naczyniami RF G (20–30%) oraz 
RF K (ok. 6–12%) i RF R, przy czym frekwen-
cja tych ostatnich sukcesywnie maleje (ok. 8–3%). 
Natomiast większy niż na kwartale VI jest odsetek 
pojemników RF G1 (ok. 10–18%), jednak u schył-
ku tej fazy zmalał do ok. 3%. Większa jest także 
frekwencja naczyń siwych, odnotowano ponadto 
pojedynczy okaz naczynia szkliwionego importo-
wanego z Andenne.

Z fazą IX związana jest także warstwa IX i ze-
spół warstw VIII, które odkryto w wykopie II usy-
tuowanym we wschodniej części kwartału I. Tam 
jednak zespoły ceramiki zalegały na złożu wtór-
nym, a chronologię zarejestrowanych warstw 
oparto przede wszystkim na przesłankach straty-
graficznych i wynikach analiz dendrochronolo-
gicznych próbek drewna pobranych ze starszej 
fazy umocnień obronnych, dzięki którym ustalo-
no, że wzniesiono go z drzew ściętych w latach 
1180–1181 (Suburbium, 419–420, tab. 80). 

Wydaje się, że na podstawie struktur zespołów 
ceramiki z wykopów na kwartale VI i na Rynku 
Warzywnym oraz dzięki wynikom analiz dendro-
chronologicznych, chronologię fazy IX można od-
nieść do schyłku 2. ćwierci (lata po 1138 r. +x/-1) 
do lat 80. XII wieku. W tym przedziale czasowym 
mieszczą się nawarstwienia z wykopów nr 13 i 14 
z kwartału I związane z wałem fazy III, podfazy 
2 (warstwy XXVII–XXV) i 3 (warstwy XXIV– 
XXI). W zespołach ceramiki z podfazy 2 odno-
towano wyłącznie ceramikę wczesnośrednio-
wieczną, zwłaszcza całkowicie obtaczaną (97,8%)  
(tab. 7 i 8). Przeważają w nich naczynia RF J  
(44,7%) nad RF G (34,3%) oraz pozostałymi  
komponentami (RF G1, K, M i R oraz pokry-
wy – RF N), których odsetek waha się w grani-
cach ok. 1–7% (wykres 4). Uwagę zwraca poja-
wienie się w zbiorach naczyń RF G1. Struktura ze-
społów z podfazy 2 bardziej zbliżona jest do za-
obserwowanej w wykopach na kwartale VI i na 

Rynku Warzywnym niż na Wzgórzu Zamkowym  
(wykres 21). Terminus ante quem funkcjonowa-
nia podfazy 2 wyznacza modernizacja wału pod-
fazy 3, która miała miejsce, jak można przypusz-
czać na podstawie uzyskanych dat23, w początkach 
3. ćwierci XII wieku, być może już u schyłku 6.,  
a najpewniej w 7. dekadzie tego stulecia. Stąd wy-
daje się, że podfazę 2. można datować na ok. po-
łowę XII wieku, być może na schyłek 2. i początki 
3. ćwierci tego stulecia. Jedna data (1110/1111 r.) 
uzyskana z próbki drewna pobranej z konstrukcji 
wału wskazuje na wtórne użycie budulca. 

Jak wskazano wyżej, wał fazy III podfazy 3 
powstał najwcześniej w 7. dekadzie XII wieku  
i funkcjonował najpewniej do końca 8. bądź prze-
łomu 8. i 9. dekady tego stulecia. Wskazują na to 
datowania dendrochronologicznie próbek drew-
na pobranych z konstrukcji wału fazy III pod-
fazy 424. Został wzniesiony najpewniej w latach  
80. XII wieku, tj. w tym samym czasie co umoc-
nienia obronne odkryte we wschodniej części 
kwartału I, w wykopie nr II (Dworaczyk 2003a, 
291–293).

Struktura zespołów naczyń z wału fazy III pod-
fazy 3 zdecydowanie różni się od składu zbiorów 
z tego czasu, pozyskanych w innych częściach 
ośrodka. Oprócz dominującej ceramiki wczesno-
średniowiecznej (99,8%) (tab. 7) złożonej wyłącz-
nie z naczyń całkowicie obtaczanych (tab. 8) wy-
różniono w nich pojedyncze okazy naczyń siwych 
i przejściowych (wykres 5). W zbiorze ceramiki 
wczesnośredniowiecznej przeważają naczynia RF 
G (43,6%) nad RF J (34,4%). W stosunku do po-
przedniej fazy, zmniejszyła się frekwencja RF K 
i RF R, zwiększył się natomiast odsetek naczyń 
RF G1 (tab. 8; wykres 6). W zespołach tych zasta-
nawiające są proporcje pomiędzy podstawowymi 
składnikami. W żadnej części miasta w zbiorach 
datowanych na 7. i 8. dekadę XII stulecia nie od-
notowano przewagi naczyń RF G nad RF J. Rów-
nież w nawarstwieniach wału III:B odkrytych na 
kwartale VI, datowanych na 3. ćwierć XII wieku 
(najwcześniej po roku 1166) odnotowano więk-
szy odsetek naczyń RF J (Dworaczyk, Kowalska 
2003c, 259–260). Być może do zmian w asorty-
mencie użytkowanych naczyń w innych częściach 
miasta mogło dojść wcześniej. Wątpliwe jest bo-
wiem założenie, że zespoły z fazy III podfazy 3 

23 1148 r. +9/-3, 1148/49 r., 1151/52 r., 1151/2 r, 1152–1159 r.
24 1167/68 r., 1168/69 r., 1174 r. +9/-7, 1176 r. +9/-7, 1178 r. +9/-7, 

1179 r. +x/-1, 1179–1196 r., 1182/83 r., 1183/84 r., 1183–1206 r.
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zalegały na złożu wtórnym, tym bardziej, że zareje-
strowano w nich liczną serię sklasyfikowanych ty-
pologicznie ułamków wylewów (tab. 8). Poza tym, 
przeczy temu skład zbiorów z kolejnej podfazy 4 
(tab. 8). Nie wydaje się także, aby drewno wyko-
rzystane do budowy tego wału było użyte wtórnie.

Chronologię fazy X, datowanej pierwotnie na 
ostatnią dekadę XII i początek XIII wieku (Cno-
tliwy, Łosiński 1983, 243), po analizie zespo-
łów ceramiki z kwartału VI i Rynku Warzywne-
go, przesunięto na okres od lat 80. XII do począt-
ku XIII wieku, być może do 2. dekady tego stu-
lecia (Dworaczyk 2011, 159, 160). W wykopie  
z kwartału VI jest z nią związana warstwa XI od-
powiadająca schyłkowi funkcjonowania wału III:B  
(30 PKD) oraz młodszym umocnieniom obron-
nym (faza III:C) (Dworaczyk 2003a, 265–266). 
Starszy wał (III:B) został zniszczony najpew-
niej w wyniku najazdu Duńczyków w 1189 roku,  
jednak stosunkowo szybko, bo już w latach 90. XII 
stulecia został odbudowany (faza III:C) (por. Pi-
skorski, Wachowiak, Włodarczyk 1993, 20). Do-
skonale ilustrują to daty uzyskane z próbek drew-
na pobranych z konstrukcji umocnień obronnych 
odkrytych zarówno we wschodniej części kwarta-
łu I, w wykopie nr II25, jak i w wykopach nr 13  
i 1426. Na podstawie oceny stratygraficznej można 
przypuszczać, że wał ten (faza III:C) przestał funk-
cjonować na odcinku nadodrzańskim w 1. ćwierci 
XIII wieku, najpewniej w 2. jego dekadzie. W tym 
też czasie zniwelowano najpewniej północny odci-
nek umocnień, uchwycony w wykopie nr II usytu-
owanym we wschodniej części kwartału I (Dwo-
raczyk, Kowalska 2003b, 261) oraz w wykopach  
nr 13 i 14 zlokalizowanych w jego zachodniej par-
tii (por. rozdz. III.1).

W zespołach ceramiki z kwartału VI w dal-
szym ciągu dominowały naczynia wczesnośre-
dniowieczne (99,4%), którym towarzyszyły poje-
dyncze ułamki naczyń siwych (0,4%) i przejścio-
wych (0,1%), a także pierwsze fragm. importowa-
nej czerwonej ceramiki szkliwionej (0,1%) (Dwo-
raczyk 2003a, 265, 266). W tym czasie w zbio-
rze naczyń wczesnośredniowiecznych ponownie 
wzrósł odsetek naczyń RF G kosztem RF J. W sto-
sunku do poprzedniej fazy zaobserwowano także 
znaczny wzrost frekwencji RF K, sięgający ponad 
20%, zmalał natomiast udział RF G1 (wykres 22).

25 1181 r. +1/-1, 1181 r. +9/-7, 1192 r. +9/-7 (Suburbium, 419, 420, tab. 80).
26 1170–1196 r., 1176 r. +x/-7, 1186 r. +x/-7, 1191 r. +x/-7, 1197 r. +x/-7.

Zbliżoną strukturę do zespołów z kwartału VI 
mają zbiory naczyń zarejestrowane w w-wach IX 
i VIII w wykopie na Rynku Warzywnym. Tak-
że i tu ponownie zaczęły przeważać naczynia RF 
G, których frekwencja w końcu tej fazy wynio-
sła ok. 60%. W tym też czasie doszło również do 
znacznego zwiększenia się odsetka naczyń RF K  
(ok. 22%) kosztem RF J (ok. 10%), a także wy-
raźnie zmalała frekwencja RF G1 (wykres 22).  
W zespołach z wykopu na Rynku Warzywnym od-
notowano jednakże więcej ceramiki siwej oraz po-
jedyncze okazy ceramiki przejściowej, wczesnej 
kamionki oliwkowej i czerwonej ceramiki szkli-
wionej (Dworaczyk 2011, 159, 160).

Odmienną strukturę mają zespoły naczyń od-
kryte w nawarstwieniach na Wzgórzu Zamko-
wym27. Zanotowano w nich pierwsze ułamki na-
czyń siwych (wykop V – warstwa VI). Jednak  
w dalszym ciągu dominowała ceramika wczesno-
średniowieczna reprezentowana głównie przez na-
czynia RF J, które przeważają nad okazami RF G. 
Niemniej zaobserwowano zmniejszenie się odsetka 
tych pierwszych. W stosunku do poprzedniej fazy 
wzrosła frekwencja naczyń RF K i R (wykres 22).

Fazie X rozwoju Szczecina na kwartale I odpo-
wiadają nawarstwienia odkryte w wykopach nr 13 
i 14 związane z wałem fazy III podfazy 4 (warstwy 
XX–XVI) i z wałem fazy III podfazy 5 (warstwy 
XV–XIV). W zespołach ceramiki z wału fazy III 
podfazy 4 w dalszym ciągu podstawowym kom-
ponentem były naczynia wczesnośredniowiecz-
ne (99,4%) (tab. 7), prawie wyłącznie całkowicie 
obtaczane (tab. 8), którym towarzyszyły pojedyn-
cze okazy naczyń siwych (0,3%) i przejściowych 
(0,1%) (wykres 7). Podstawowym składnikiem 
tych pierwszych są naczynia RF G. Przeważają 
one wyraźnie nad pozostałymi komponentami zbio-
rów (wykres 8), a ich odsetek w stosunku do po-
przedniej fazy uległ wyraźnemu zwiększeniu osią-
gając 53,5%. Zwiększyła się także frekwencja na-
czyń RF K i R kosztem RF J i G1. Wskazane wyżej 
daty uzyskane z konstrukcji wału pozwalają dato-
wać jego funkcjonowanie na 9. dekadę XII wieku.

Młodszy okres fazy X reprezentowany jest 
przez wał fazy III podfazy 5, który funkcjonował 
najpewniej od 9. dekady XII stulecia do 2. deka-
dy XIII wieku, na co wskazują wymienione wy-
żej daty uzyskane z próbek drewna, a także data 
uzyskana ze stratygraficznie młodszej konstrukcji 

27 Wykop IV – warstwa XIV, wykop V – warstwa VI) (Cnotliwy,  
Łosiński 1983, 243; Wzgórze Zamkowe 85, 158–163).
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zalegającej w miejscu zniwelowanych już umoc-
nień, którą wzniesiono najpewniej po roku 1216.  
W stosunku do zespołów ceramiki z fazy III pod-
fazy 4 w zbiorach z tego czasu zaobserwowano 
znaczny wzrost odsetka naczyń siwych (7,7%) oraz 
przejściowych (0,5%). Odnotowano także pierw-
szy ułamek importowanej czerwonej ceramiki 
szkliwionej. W dalszym jednak ciągu dominują po-
jemniki wczesnośredniowieczne (tab. 7; wykres 9),  
w tym zwłaszcza RF G (56,2%), których frekwen-
cja nieznacznie wzrosła kosztem pozostałych kom-
ponentów zespołów (tab. 8; wykres 10). Struktura 
ta jest nieznacznie odmienna od zaobserwowanych 
w innych częściach miasta (wykres 22).

Fazę XI reprezentują zarejestrowane w wyko-
pach na Wzgórzu Zamkowym28 zespoły naczyń 
złożone głównie z ceramiki wczesnośredniowiecz-
nej. Podstawowym ich składnikiem są naczynia RF 
G, których frekwencja sukcesywnie wzrasta. W sto-
sunku do poprzedniej fazy zaobserwowano przewa-
gę naczyń RF K (ponad 20%) nad RF J (do 18%) 
(wykres 23). Dodatkowo odnotowano zwiększenie 
się odsetka naczyń siwych i importowanych.

W wykopie na kwartale VI fazie tej odpowiada-
ją warstwy X (23–18 PKD) i IX (17 PKD) (Dwo-
raczyk 2003a, 266–267). W dalszym ciągu domi-
nującym składnikiem zespołów ceramiki są naczy-
nia wczesnośredniowieczne, jednak ich odsetek 
sukcesywnie maleje (warstwa X – 91%, warstwa 
IX – 84,9%) kosztem naczyń siwych (warstwa X –  
8,1%, warstwa IX – 13,6%) i pozostałych kompo-
nentów. Ceramikę wczesnośredniowieczną repre-
zentują przede wszystkim naczynia RF G, których 
frekwencja u schyłku tego okresu sięga prawie 
60%. W stosunku do fazy X w zespołach z tego 
czasu nieznacznie zmniejszył się odsetek naczyń 
RF J, RF K i RF R (wykres 23).

Nieco inaczej, w stosunku do kwartału VI, zło-
żone są zespoły ceramiki odkryte w warstwach 
VII–IV na Rynku Warzywnym (Dworaczyk 2011, 
161) (wykres 23). Wyraźniej zaznacza się w nich 
udział naczyń siwych, których odsetek oscyluje 
niekiedy w granicach ok. 25% (warstwy VI i V). 
Dominują jednak naczynia wczesnośredniowiecz-
ne, przy czym frekwencja podstawowego ich 
składnika – naczyń RF G po początkowym spadku 
do 52,3% (warstwy VII–VI) następnie ponownie 

28 Wykop I – warstwa III, wykop II – warstwa III, wykop IV – war-
stwa XIII, wykop V – warstwy V–III, wykop VI – warstwa II (Cno-
tliwy, Łosiński 1983, 243–244; Wzgórze Zamkowe 60–62, 65, 66, 
75–77, 85–87, 163–168, 192, 193).

wzrasta do 70% (warstwy V–IV). W tym młod-
szym horyzoncie odnotowano także dwukrotny 
spadek odsetka pojemników RF K oraz nieznacz-
ny naczyń RF J.

Fazę XI na podstawie zespołów ceramiki ze 
Wzgórza Zamkowego pierwotnie datowano na  
1. połowę XIII wieku. Dzięki analizie zbiorów na-
czyń z kwartału VI i z Rynku Warzywnego moż-
liwy jest podział tej fazy na 2 mniejsze jednost-
ki chronologiczne: starszą, datowaną od prze-
łomu 2. i 3. do schyłku 4. dekady XIII stule-
cia i młodszą datowaną na 5. dekadę XIII wieku  
(Dworaczyk 2011, 161).

Fazę XI w wykopach nr 13 i 14 w obrębie 
kwartału I reprezentują warstwy XIII–XI zwią-
zane z funkcjonującą tu od 2. dekady XIII wieku 
(po 1216 roku) zabudową mieszkalno-gospodar-
czą wzniesioną w miejscu zniwelowanego wału. 
W zespołach ceramiki uwagę zwraca znacznie 
większy niż poprzednio odsetek naczyń siwych 
(25,2%) i przejściowych (3,4%) oraz importowa-
nych (tab. 7; wykres 11). Przeważającym skład-
nikiem są w dalszym ciągu naczynia wczesnośre-
dniowieczne, wśród których zanotowano kolejny 
wzrost frekwencji RF G (62,5%). W tym czasie 
zwiększył się także odsetek całkowicie obtacza-
nych mis (RF R – 8%) oraz naczyń RF J (9,1%) 
kosztem RF K (13,6%) (tab. 8; wykres 12). Zbiory 
ceramiki z kwartału I bardziej odpowiadają zespo-
łom z dzielnicy nadodrzańskiej niż z górnej części 
miasta (wykres 23).

Kolejne fazy rozwoju ośrodka szczecińskiego 
związane są już z funkcjonowaniem miasta loka-
cyjnego. Fazę XII na podstawie dat dendrochrono-
logicznych pozyskanych z konstrukcji odkrytych 
w wykopach nr 13 i 14 w obrębie kwartału I oraz 
oceny zespołów ceramiki naczyniowej z wykopów 
na kwartale VI i Rynku Warzywnym można dato-
wać na koniec 1. połowy i 3. ćwierć XIII wieku.

W wykopie na kwartale VI, podobnie jak w star-
szej fazie, w zespołach ceramiki pozyskanych z 16 
i 15 poziomu konstrukcji drewnianych przeważają 
naczynia wczesnośredniowieczne, zaobserwowano 
jednak zwiększenie się frekwencji naczyń siwych, 
od 30,6 (16 PKD) do 42,1% (15 PKD). W zbio-
rze naczyń wczesnośredniowiecznych w dalszym 
ciągu przeważają RF G, których odsetek oscylu-
je w granicach 50%. Znacznie wzrósł udział na-
czyń RF K i wahał się od 31,8 (16 PKD) do 25,1% 
(15 PKD). Natomiast frekwencja naczyń RF J nie-
znacznie zmalała do poziomu ok. 8% (wykres 24). 

II.2. Ceramika średniowieczna
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W wykopie na Rynku Warzywnym fazę tę repre-
zentuje warstwa III (Dworaczyk 2010, 193 n.). Rów-
nież tutaj zaobserwowano przewagę naczyń wcze-
snośredniowiecznych, jednakże ich udział (60,5%) 
zmniejszył się kosztem naczyń siwych (do 35,7%). 
W zbiorze ceramiki wczesnośredniowiecznej w dal-
szym ciągu przeważają RF G (44%) nad innymi 
komponentami: RF J (8%), RF K (24%) i pozostały-
mi naczyniami. Nie zarejestrowano natomiast całko-
wicie obtaczanych mis (RF R) (wykres 24).

Zespoły ceramiki z kwartału I (wykopy nr 13  
i 14, warstwy X–VI) różnią się zdecydowanie od 
pozostałych pozyskanych w dolnej dzielnicy miasta 
(wykres 24). W tym czasie zaczęły tu przeważać na-
czynia siwe (54,8%) nad wczesnośredniowiecznymi 
(37,3%) i pozostałymi gatunkami ceramiki (tab. 7; 
wykres 13). Wśród naczyń wczesnośredniowiecz-
nych w dalszym ciągu przeważają RF G, jednak ich 
odsetek wyraźnie się zmniejszył (44%) kosztem RF 
J (22%) oraz RF K (7,3%) (tab. 8; wykres 14).

W ostatniej, XIII fazie rozwoju średniowieczne-
go osiedla szczecińskiego datowanej na 4. ćwierć 
XIII i 1. połowę XIV wieku, w zespołach ceramiki 

z kwartału I i wykopu I zanotowano dalszy wzrost 
odsetka naczyń siwych, który sięga ok. 60%. W sto-
sunku do poprzedniego okresu, w obecnym male-
je udział naczyń wczesnośredniowiecznych, zwięk-
sza się natomiast asortyment użytkowanych tu ga-
tunków ceramiki, w tym zwłaszcza naczyń impor-
towanych (tab. 7; wykres 15). W zbiorze ceramiki 
wczesnośredniowiecznej w dalszym ciągu przewa-
żają okazy RF G (52,6%) nad RF J (21,1%) i RF 
K (9,6%) oraz nad odnotowanymi w dużo mniej-
szych odsetkach pozostałymi komponentami (tab. 8;  
wykres 16 i 25). 

Z podobnymi tendencjami w strukturach ze-
społów ceramiki z tego czasu mamy do czynienia 
w wykopach na Wzgórzu Zamkowym29 (Cnotli-
wy 2014, 93–169, tab. 31), gdzie  również od poło-
wy XIII wieku zaobserwowano sukcesywny wzrost 
naczyń późnośredniowiecznych, których odsetek  
w 1. połowie XIV stulecia sięga ok. 82%. Nato-
miast w zbiorze naczyń wczesnośredniowiecznych, 
podobnie jak w przypadku kwartału I, przeważają 
RF G nad RF J, K, R i G1 (Cnotliwy 2014, 93–169,  
tab. 32) (wykres 25).

Marek Dworaczyk

29 Wykop XII – warstwy: IIb, IIId, IIIe, VIb, VIa, IV, Vd, VIc, IIIf, 
zasypisko jamy w warstwie IV; wykop VII – warstwa VIa; wykop 
VI – ob. 19, warstwy I–III; wykop IV – warstwy XII, XIII; wykop 
III – warstwy III i IV; wykop II – warstwa III; wykop I – warstwa III.
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Na wstępie należy stwierdzić, że w polskiej lite-
raturze przedmiotu nadal brakuje syntezy na te-
mat ceramiki z okresu nowożytnego1. Dla anali-
zowanego tutaj tematu, czyli nowożytnych wyro-
bów ceramicznych, pozyskanych w trakcie badań 
archeologicznych w Szczecinie, bardzo ważne są 
ukazujące się w ostatnim czasie publikacje na te-
mat analogicznych znalezisk (lokalnej prowenien-
cji i importów) odkrytych w pobliskim Stargar-
dzie2 oraz pozostałości warsztatu garncarskiego  
z Recza, z końca XVI wieku (Majewski 2010, 114). 

Materiał ceramiczny pochodzący z warstw kul-
turowych odkrytych w obrębie kwartału I oraz  
z wypełniska latryny, zachowany jest w bardzo 
różnym stanie. Przeważająca jego część to moc-
no rozdrobnione fragm., których nie udało się sca-
lić, a co za tym idzie zrekonstruować form naczyń. 
Dużej jego części nie można było również po-
dzielić na zespoły pochodzące z konkretnych na-
czyń, ponieważ były to fragm. pochodzące z czę-
ści środkowych naczyń, mocno pokawałkowane. 
W oczywisty sposób do analizy porównawczej, ty-
pologicznej i chronologicznej nadawały się jedy-
nie (poza nielicznymi wyjątkami) naczynia zre-
konstruowane. Tak zwany „materiał niecharakte-
rystyczny” został przypisany jedynie do wydzie-
lonych grup (rodzajów) wyrobów ceramicznych  
i użyty w zestawieniach statystycznych, przepro-
wadzonych zresztą na dosyć ogólnym poziomie.

Ceramika wczesnonowożytna

Nazwa „ceramika wczesnowożytna” została przy-
jęta ze względu na występowanie cech charakterys-
tycznych dla naczyń późnośredniowiecznych oraz 

1 Por. Szetela 1969a; 1969b; Szetela-Zauchowa 1994; Dziedzic, 
Kałagate 2002; Dziedzic, Kałagate, Magda-Nawrocka 2004; Ka-
łagate 2004; 2008; 2011; Kałagate, Kościukiewcz 2004; Banaś  
et al. 2008; Witkowska 2008; Handerek 2006; Marcinkowski 2009; 
Glinkowska et al. 2012; Bober-Tubaj et al. 2014.

2 Kwiatkowski 2010a; 2010b; 2010c; 2011a; 2011b; Kwiatkowski, 
Majewski 2012a; 2016.

typowych dla naczyń okresu nowożytnego. W do-
tychczasowych opracowaniach rzadko można spo-
tkać charakterystykę tych wyrobów, które jedno-
znacznie wydzielane są jedynie w najnowszych 
analizach. Charakteryzują się ceglasto-siwym cze-
repem, co być może sugeruje kłopoty wytwórców 
z utrzymaniem odpowiednich warunków podczas 
wypału utleniającego. Są to naczynia cienkościen-
ne, o gr. ścianek rzadko przekraczających 3 mm. 
Bardzo często na powierzchni zewnętrznej pokry-
te są żłobkami charakterystycznymi dla wyrobów 
średniowiecznych. Jedynym niewątpliwie zdobni-
czym elementem jest dookolny pasek malowany 
angobą (najczęściej pobiałą) w górnej strefie na-
czynia, w miejscu przejścia brzuśca w szyjkę.

Pośród odkrytych fragm. udało się zrekonstru-
ować jedynie dwa naczynia oraz część dolną trze-
ciego. Średn. wszystkich den wynoszą 8 cm, wyle-
wów 11 i 18 cm. Wys. zrekonstruowanych naczyń 
wynosiły odpowiednio 15 (ryc. 158A) i 18 cm  
(ryc. 158B). Zbliżone formą, dekoracją oraz wy-
pałem redukcyjno-utleniającym garnki odkryte zo-
stały w Bolesławcu. Tamtejsze naczynia również 
zdobione były malowanym paskiem angoby. Na-
czynia bolesławieckie wykonano jednak z glin ja-
sno wypalających się (Glinkowska 2012, 44, 45, 
fot. 11, 12, 13). Cały zespół ceramiki pochodzą-
cy z jednego z tamtejszych warsztatów garncar-
skich został wydatowany na okres od początku 
XVI do połowy XVII wieku (Glinkowska 2012, 
193). Garnki o prawie identycznych formach zdo-
bione malowanymi dookolnie paskami angoby,  
lecz wypalone w atmosferze redukcyjnej odkry-
wano także w Elblągu i Gdańsku3. W tych dużych 
ośrodkach miejskich naczynia tego typu są datowa-
ne na początek XVI wieku. Być może w miastach 
portowych dawnych Prus były to wyroby impor-
towane z Bydgoszczy (Marcinkowski 2009, 178),  

3 Materiały znane z autopsji.
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co zdają się również potwierdzać źródła histo-
ryczne informujące o spławianiu „garnców” Wis-
łą z Bydgoszczy do Gdańska (Guldon 1966, 99,  
101–102). Potwierdzeniem archeologicznym tego 
faktu jest odkrycie w Bydgoszczy w 2006 roku po-
zostałości pieca garncarskiego z taką ceramiką, 
którą na podstawie wstępnej analizy K. Sulkow-
ska-Tuszyńska datuje na 2. połowę XVI wieku 
(2008, 21). 

Trzeba też zwrócić uwagę na naczynia iden-
tyczne do analizowanych tutaj znalezione pod-
czas badań archeologicznych w Stargardzie na Po-
morzu Zachodnim, które należy datować inaczej  
z uwagi na kontekst odkrycia w wypełnisku latry-
ny. Naczyń o „mieszanym” redukcyjno-utlenia-
jącym wypale nie można datować inaczej jak na 
koniec XVI – początek XVII wieku (Kwiatkow-
ski, Majewski 2016, 115, ryc. III.17, 153). Naczy-
nia szczecińskie per analogiam należałoby dato-
wać podobnie, jednakże w świetle odkryć z innych 
ośrodków, nie można do końca wykluczyć ich da-
towania na początek XVI wieku.

Ceramika ceglasta

Termin „ceramika ceglasta” oznacza naczynia wy-
konane z mas garncarskich opartych na surow-
cach ilastych żelazistych. Wypalane były w dobrze 
kontrolowanej atmosferze utleniającej, dlatego też 
ich czerepy mają barwę ceglastą. Ze względu na 
zróżnicowany sposób wykończenia powierzch-
ni w obrębie tej kategorii zostały przeprowadzone  
dalsze podziały.

Ceramika ceglasta szkliwiona

Do tej grupy zostały zaliczone naczynia, które na 
stronie użytkowej (wewnętrznej) pokryte są trans-
parentnym szkliwem ołowiowym. Ich powierzch-
nie zewnętrzne nie były zdobione. Niektóre z nich 
przed szkliwieniem zostały pokryte barwnymi an-
gobami, wśród których najrzadziej wykorzystywa-
ne były odcienie żółte i zielone. Najczęściej w ta-
kich przypadkach jedna z angob nakładana była 
jako różnej wielkości plamy. Pojedyncze okazy 
zdobione są nieco bardziej rozbudowaną dekora-
cją w postaci linii dookolnych i/lub falistych malo-
wanych również angobą. 

Na niektórych naczyniach szkliwem zostały 
również pokryte zewnętrzne powierzchnie czę-
ści brzegowych. Ta cecha spotykana jest przede 
wszystkim w przypadku garnków lub grapenów 
(duże rozdrobnienie nie pozwala na jednoznaczną 

identyfikację form, gdyż ich części brzegowe są 
bardzo często identycznie ukształtowane). Na nie-
których naczyniach spotykane jest pokrywanie 
powierzchni zewnętrznej (nieszkliwionej) białą  
angobą (pobiałą).

Pośród zidentyfikowanych form stwierdzono 
praktycznie wyłącznie naczynia kuchenne – garn-
ki i grapeny (naczynia na trzech nóżkach). Czę-
ści brzegowe tych naczyń (wylewy) są pogrubione  
i wychylone, bardzo często z czytelnym okapem. 
Na podstawie niektórych z nich możliwe było 
zmierzenie średn. wylewów: najmniejsze mia-
ło 8, największe – 21 cm, jednakże najczęstsze 
były średn. mieszczące się w przedziałach 11–13  
i 15–19 cm. Średn. den zawierały się pomiędzy 
11–13 cm, a najmniejsze miało 8 cm. 

Naczynia z ceramiki ceglastej szkliwionej są 
najczęstszymi wyrobami garncarskimi okresu no-
wożytnego. Tak wykonane naczynia znane są 
ze Stargardu, gdzie datowane są na bardzo dłu-
gi okres – od końca XVI aż do przełomu XVIII  
i XIX wieku (Kwiatkowski, Majewski 2012a, 
114–116) i Elbląga, z jednostek stratygraficz-
nych datowanych od ok. połowy XVI aż do końca 
XVIII wieku, przy czym największa ich popular-
ność przypada na okres do ok. połowy XVII wieku 
(Marcinkowski 2009, 156–163). 

W przypadku Szczecina należy przyjąć, że na-
czynia ceglaste kryte na powierzchniach użyt-
kowych szkliwem ołowiowym były używane od  
2. połowy XVI do przynajmniej połowy XVIII 
wieku, jednak ich największa popularność przypa-
da na czas od 2. połowy XVI i na XVII wiek. 

Na podstawie zachowanych fragm. zrekon-
struowano w sumie 14 naczyń do stanu, który 
pozwala na pełne określenie cech metrycznych 
i funkcji. W tej grupie znajduje się naczynie ty-
powo kuchenne – grapen z rurkowatym uchwy-
tem (ryc. 159) oraz garnek z jednym uchem  
(ryc. 160:1). Ich chronologię należy określić na 
XVI lub 1. połowę XVII wieku. Identyczne naczy-
nia zostały odkryte na szczecińskim zamku. Grape-
ny zostały zaliczone przez E. Cnotliwego do ron-
dli typu V (z 2 odmianami) (Cnotliwy 2014, 252–
253, ryc. 66), natomiast garnek z jednym uchem 
odpowiada garnkom typu V (Cnotliwy 2014,  
247, 248, ryc. 64).

Młodsze od wyżej opisanych są dwa naczy-
nia szerokootworowe (ryc. 160:2; 161:1), których 
wys. jest mniejsza od średn. wylewu – w jednym 
przypadku średn. wylewu jest dwukrotnie większa 

Mirosław Marcinkowski



93

od wys. naczynia. Oba mają po jednym, taśmowa-
tym uchwycie doklejonym do wylewu mniej wię-
cej w połowie wysokości. Podobnie ukształtowane 
naczynia (w przypadku jednego z nich [ryc. 161:1] 
nawet identyczne) zostały zidentyfikowane przez 
K. Sulkowską-Tuszyńską jako urynały (1995, 76, 
ryc. 6b), podobnie jak okazy znane z Elbląga dato-
wane na okres między 2. połową XVII a końcem  
1. połowy XVIII wieku (Marcinkowski 2009, 160). 
W przypadku obydwu naczyń z latryny szczeciń-
skiej taka interpretacja funkcji jest również jak naj-
bardziej uzasadniona. Identyczne ukształtowane 
naczynia z zamku w Szczecinie zostały zaklasy-
fikowane do typu X garnków nowożytnych, a ich 
chronologia określona w przybliżeniu na 1. po łowę 
XVII wieku (Cnotliwy 2014, 250, ryc. 65).

Wśród zrekonstruowanych naczyń są także: mi-
ska (ryc. 161:2) i dwa talerze (ryc. 162:1), których 
chronologię należy określić na koniec XVI i na 
XVII wiek. W przypadku tych form trudno o bar-
dziej precyzyjne datowanie. Talerze miały średn. 
wylewów 25,5 i 30,5 cm, średn. den odpowied-
nio 10,5 i 12 cm. Talerze i miska miały ścianki wy-
chylone i pogrubione wylewy, a miska dodatkowo 
brzeg wychylony. Średnica jej wylewu wynosiła 
25,5 cm, a średn. dna 10 cm. Wszystkie trzy naczy-
nia miały powierzchnie licowe pokryte szkliwem, 
jeden z talerzy zabarwionym na żółto.

Na XVII wiek należy datować szerokootworo-
we naczynie o wylewie nachylonym do wnętrza, 
z jednym szerokim, taśmowatym uchem. Śred-
nica wylewu tego egz. wynosiła 36, a dna 20 cm 
(ryc. 162:2). Powierzchnia wewnętrzna została po-
kryta częściowo pobiałą – cała część denna oraz 
na ściankach w cztery szerokie „pasy” układające 
się w formę krzyża. Całą powierzchnię wewnętrz-
ną powleczono bezbarwnym szkliwem ołowio-
wym, które widoczne jest również na ściankach 
zewnętrznych w postaci nieregularnych zacieków.

Wśród czterech kolejnych naczyń trzy zosta-
ły zrobione prawdopodobnie w jednym warsz-
tacie garncarskim (dwie misy i dzbanek). Może  
o tym świadczyć identyczna dekoracja, wykona-
na przy użyciu tych samych technik i materiałów.  
Są to dwie miski o ukośnie wychylonych ścian-
kach i pionowo ustawionych wylewach. Oby-
dwie mają po jednym poziomym i ustawionym na-
przeciwlegle drugim, taśmowatym uchwycie. Po-
wierzchnie (strony) licowe naczyń najpierw zosta-
ły pokryte pobiałą, a następnie plamiasto nałożoną 
zieloną angobą (ryc. 163:1,2). Na kolejnym etapie 

zostały pokryte bezbarwnym szkliwem ołowio-
wym. Miski miały jednakowe średn. wylewów, 
po 29 cm, różniły się nieznacznie średn. den – 10  
i 12 cm. Ich chronologię można określić w przy-
bliżeniu na 2. połowę XVII wieku.

Identyczne wykonanie i zdobienie charakte-
ryzuje niewielki dzbanek z wyraźnie zaznaczo-
ną stopką, którego średn. wylewu wynosi 9,5 cm,  
a średn. dna 9 cm (ryc. 164:1). Kolejne zrekon-
struowane naczynie to także dzbanek o nachylo-
nym wylewie (średn. 8 cm) i dnie (średn. 8,5 cm) 
z wyraźnie zaznaczoną stopką. Jego powierzchnia 
zewnętrzna została pokryta pobiałą, na której wy-
konano dekoracje geometryczne czerwoną ango-
bą (ryc. 164:2). Całość pokryto bezbarwnym szkli-
wem ołowiowym. Dzbanek należy datować praw-
dopodobnie już na początek XVIII wieku.

Naczynia angobowane szkliwione4

W tej grupie naczyń, wykonanych także z mas gar-
ncarskich opartych na glinach żelazistych, wystę-
powały jedynie talerze i być może miski. Ich po-
wierzchnie licowe były bardzo często pokrywa-
ne w całości angobą (najczęściej pobiałą). Na tak 
przygotowanym podłożu również angobami (róż-
nobarwnymi) wykonywane były dekoracje ma-
lowane rożkiem. Do najczęściej wykorzystywa-
nych należały motywy roślinne, kwiatowe, postaci 
ludzkie, wizerunki zwierząt, różnego rodzaju linie  
i motywy geometryczne. Cała powierzchnia lico-
wa pokrywana była szkliwem ołowiowym.

Najbardziej rozpoznawalnymi naczyniami wy-
konanymi w tej technice zdobniczej są wyro-
by garncarskie określane jako Werra (Werrawa-
re). Są to naczynia wytwarzane pomiędzy 1570 
a 1650 rokiem na obszarach leżących w dorzeczu 
Werry i poniżej środkowej Wesery (Renaissance  
1989, 297–298). W ostatnich latach pozostało-
ści warsztatów wytwarzających naczynia zdo-
bione w identyczny sposób zostały odkryte także  
w północno-zachodniej Polsce, w Myśliborzu (Ka-
łagate, Kościukiewicz 2004; Witkowska 2008) oraz 
Reczu (Majewski 2010, 114). Ceramika zdobiona  

4 Wyroby określone w tym opracowaniu jako naczynia angobowa-
ne szkliwione nazywane są również w innych opracowaniach jako 
półmajolika, czasami także mezzomajolika, czy pseudomajolika 
(np. Supryn 1975; Mierosławski 1979; Szetela-Zauchowa 1994). 
W literaturze niemieckojęzycznej tego rodzaju wyroby ceramiczne 
określane są terminem Mahlhornware. Znaleziska z terenu Euro-
py środkowej zostały omówione w dosyć szeroko w opracowaniu 
H.-G. Stephana (1987), które pomimo upływu lat i odkrycia no-
wych źródeł jest w dalszym ciągu aktualne.

II.3. Ceramika nowożytna 



94

w identycznej technice i przy wykorzystaniu po-
dobnych motywów dekoracyjnych wytwarza-
na była również w Kłajpedzie, gdzie jej chrono-
logię określono na XVII i XVIII wiek (Klaipédos 
2010, 40–41, 54–55). Moda na te naczynia roz-
przestrzeniła się bardzo szybko, a ich wytwarza-
niem zajmowali się lokalni (w tym także zapewne  
szczecińscy) garncarze.

Grupa fragm. naczyń angobowanych szkli-
wionych nie była liczna – rozpoznano zaledwie 
52 egz., z tego osiem części talerzy, których po-
wierzchnię licową pokryto pobiałą. Na niej zosta-
ły namalowane dekoracje barwnymi angobami –  
zieloną, brązową i czerwoną, z wykorzystaniem 
motywów geometrycznych i roślinnych. Średnice 
tych naczyń zawierały się w przedziale 19–29 cm. 
Pozostałe fragm. (44) pochodzą z talerzy o średn. 
26–34 cm. W ich przypadku dekoracje malowane 
były bezpośrednio na czerepach angobami o bar-
wie żółtej, zielonej i rzadko brązowej. Malowano 
dekoracje z wykorzystaniem motywów roślinnych 
(nieokreślone kwiaty, winogrona) i geometrycz-
nych. Na niektórych kołnierzach widoczne są na-
śladownictwa napisów, co jest bezpośrednim od-
niesieniem do naczyń typu Werra. Chronologię tak 
zdobionych naczyń, na podstawie analogii oraz 
cech technologicznych i stylistycznych, można 
określić jedynie bardzo szeroko – od końca XVI 
do początków XVIII wieku, jednak największą 
popularnością naczynia określone jako angobowa-
ne szkliwione cieszyły się w XVII stuleciu, szcze-
gólnie w 1. połowie. Należy przyjąć, że zapewne 
większość zaliczonych do tej grupy naczyń, była 
używana w wieku XVII.

Naczynia zrekonstruowane to duże talerze i mi-
sy (średn. wylewów 27–37 cm). Tylko jedna misa 
miała średn. wylewu 21 cm, co pozwala zaliczyć 
ją do naczyń średniej wielkości. Dwie misy po-
chodzą zapewne z jednego warsztatu garncarskie-
go i były zdobione przez tego samego malarza  
(ryc. 165:1,2). W lustrze mają namalowanego 
barwnego ptaka, umieszczonego w polu wydzie-
lonym spiralnie naniesionymi dookolnymi liniami. 
Ścianki jednej z nich ozdobiono malowanymi mo-
tywami roślinnymi, być może wielopłatkowymi 
kwiatami. Na drugiej umieszczono naprzemiennie 
kwiaty tulipana i kiście winogron. Brzegi naczyń 
podkreślone zostały liniami falistymi. Chronologię 
tych naczyń można określić jedynie dosyć ogólnie 
na XVII wiek. Naczynia (misy i miseczki) zdo-
bione z wykorzystaniem identycznej technologii 

i z zastosowaniem podobnych motywów geome-
trycznych odkryto także na szczecińskim zam-
ku. Zostały one zaliczone do typu III odmiany 1.,  
a ich datowanie przypada na schyłek XVI i 1. po-
łowę XVII wieku (Cnotliwy 2014, 256, ryc. 73:2).

Bezpośrednim naśladownictwem naczyń okre-
ślanych jako Werra jest talerz, który w lustrze ma 
namalowane zieloną i żółtą angobą gęsto ułożone 
liście, natomiast na kołnierzu został umieszczo-
ny napis „ich weiß daß mein erlöser lebt ///und er 
wirdt mich”. Jest to cytat z Księgi Hioba (19, 25), 
który można przetłumaczyć jako: „Lecz ja wiem: 
Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostat-
ni”. Napis został wykonany białą i brązową (?) an-
gobą (ryc. 166:1). Analogicznie dekorowany talerz 
(w lustrze dodatkowo namalowany został ptak) 
pochodzi z badań przeprowadzonych w Lipsku, 
gdzie jego chronologię określono na koniec XVII 
do początku XVIII wieku (Krabath 2012, 109,  
il. 114:1). Prawdopodobnie szczeciński talerz na-
leży datować na zbliżony okres, jednak ze wskaza-
niem na koniec XVII wieku.

Dwa kolejne naczynia sposobem dekoracji na-
śladują wyroby określane w literaturze niemiecko-
języcznej jako Weserware (Kruse 1990, 120, il. 36, 
37). Charakteryzują się one pokryciem powierzchni 
licowej angobą, na której malowano rożkiem deko-
rację geometryczną, bardzo często z rozetami w lu-
strze oraz zgeometryzowane motywy florystyczne. 
Na jednym z talerzy odkrytym w szczecińskiej la-
trynie w lustrze widoczna jest roślinna rozeta oraz 
owoce granatu (?) i bliżej niezidentyfikowane mo-
tywy roślinne. Dekoracja została namalowana przy 
wykorzystaniu angob w kolorach czerwonym i zie-
lonym (ryc. 166:2). W lustrze drugiego talerza wid-
nieje rozeta, którą umieszczono w kolistym polu 
wydzielonym dookolnie malowanymi liniami. 
Ścianki wraz z częścią brzegową ozdobiono fali-
stymi liniami malowanymi ukośnie, naprzemiennie 
czerwoną i zieloną angobą (ryc. 167:1). Identycz-
nie zdobione naczynia znane są z terenów niemiec-
kich, a ich chronologia została ustalona na prze-
łom XVI i XVII wieku (Kruse 1990, katalog nr 69).  
Obydwa talerze szczecińskie należy datować praw-
dopodobnie na 1. połowę XVII wieku.

Pozostałe cztery naczynia (trzy miski i talerz) 
charakteryzują się dekoracją geometryczną w po-
staci linii dookolnych, w dwóch przypadkach spi-
ralnych, umieszczonych w lustrach oraz uprosz-
czonymi motywami roślinnymi – liśćmi i ukwieco-
nymi gałązkami, które wykonano pobiałą, zieloną 
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i brązową angobą na naturalnym ceglastym pod-
łożu czerepu (ryc. 167:2–169:1). Chronologię 
tych wyrobów można określić jedynie ogólnie na  
2. połowę XVII i być może początek XVIII wieku.

Ceramika siwa

Nowożytne wyroby siwe wytwarzane były w iden-
tycznej technologii jak naczynia późnośrednio-
wieczne – wypalane w atmosferze redukcyjnej. 
Odmienne były natomiast: skład masy garncar-
skiej, formy naczyń oraz sposób wykończenia po-
wierzchni zewnętrznych. Występowanie nowożyt-
nej ceramiki siwej potwierdzają odkrycia arche-
ologiczne od Meklemburgii-Pomorza Wschodnie-
go, gdzie datuje się ją na okres od 3. ćwierci XVI 
do 1. ćwierci XVII wieku (Schäfer 1999, 220), 
przez Stralsund i Poznań5 oraz Elbląg, gdzie dato-
wana jest na 1. połowę XVII wieku (Marcinkow-
ski 2009, 163) po Kłajpedę (Klaipédos 2010, 17) 
(XVII wiek) i zachodnią Estonię, w której jej wy-
stępowanie przypada na koniec XVI stulecia do lat 
20. XVII wieku i uważa się ją za import z terenu 
Rosji (Russow 2006, 138). 

W dotychczasowej literaturze przedmiotu zja-
wisko powrotu w garncarstwie do wypału reduk-
cyjnego jest bardzo słabo poznane, pomimo coraz 
częstszych odkryć archeologicznych. Udział pro-
centowy nowożytnych siwaków w ogólnej licz-
bie naczyń jest niski, najczęściej kilkuprocentowy 
(Marcinkowski 2009, 163; Kwiatkowski, Majew-
ski 2012a, 113). Najczęstszą próbą wytłumaczenia 
tego zjawiska jest powiązanie go z ogólnym kry-
zysem gospodarczym, którego podstawową przy-
czyną były toczone w 1. połowie XVII wieku kon-
flikty zbrojne (Marcinkowski 2009, 163), w tym 
oczywiście wojna trzydziestoletnia (1618–1648) 
(por. Kwiatkowski, Majewski 2012a, 113). 

Wydaje się, że w analizowanym zespole cera-
miki naczynia siwe należy datować na podobny 
okres jak w przypadku innych ośrodków, czyli na 
1. połowę XVII wieku.

Ceramika z glin jasno wypalających

Do tej grupy (gatunku) wyrobów zaliczono naczy-
nia, których czerepy zostały wykonane z masy garn-
carskiej po wypaleniu uzyskującej jasny kolor. Bar-
wa czerepu w przełamie jest jasnoszara (niekiedy 
prawie biała) do jasnoróżowej. Może to sugerować 

5 Informacje uzyskane od Gunara Möllera i Piotra Wawrzyniaka,  
za które serdecznie dziękuję.

mniejszy lub większy udział tlenków żelaza w su-
rowcu ilastym. Osobnym problemem jest pyta-
nie, czy mała ilość tlenku żelaza jest naturalna, 
czy została spowodowana dodawaniem odpowied-
nich komponentów do masy garncarskiej. W przy-
padku ceramiki ze Szczecina brak specjalistycz-
nych badań uniemożliwia udzielenie odpowiedzi. 

Naczynia w typie ceramiki „białej”

Naczynia o jasnym, prawie białym lub nawet bia-
łym czerepie były odkrywane na wielu polskich 
stanowiskach, a problematyka genezy, rozwoju  
i miejsc ich wytwarzania doczekała się konferen-
cji naukowej, której ukoronowaniem było wyda-
nie książki poświęconej tym zagadnieniom (Na-
czynia białe 2005). W dotychczasowej literaturze 
przedmiotu naczynia te bardzo często określane są 
jako „ceramika biała”, tak zwana „kielecka” lub 
„ceramika biała z rejonu kieleckiego” (Hadamik 
2005, 5). W Sandomierzu naczynia o zbliżonych 
kształtach, a częściowo także dekoracji, odkryto 
w jednostkach stratygraficznych datowanych już 
na okres po połowie XVI wieku (Dąbrowska, Ga-
jewska, Kruppé 1993, 245; Lubelczyk 1994, 93), 
natomiast w Płocku dopiero od drugiej połowy 
XVII wieku (Trzeciecki 2005, 74, ryc. 5). Cerami-
ka tego rodzaju odkrywana w trakcie badań wyko-
paliskowych w Elblągu jest datowana od początku 
XVII wieku (Marcinkowski 2009, 166). Identycz-
nie wykonane jak szczecińskie, odkryte w Stargar-
dzie wyroby, zostały natomiast zaliczone do cera-
miki fajansowej, a ich chronologię określono na 
okres od 2. połowy XVIII do 1. połowy XIX wie-
ku (Kwiatkowski, Majewski 2012a, 120).

Pośród pozostałości części brzegowych trudno 
oddzielić brzegi garnków od naczyń na trzech nóż-
kach. Najczęściej średn. wylewów zawierają się 
w dwóch przedziałach: 11–15 i 18–21 cm. Brze-
gi mis miały znacznie większe średn., w granicach 
29–33 cm. Kształty wylewów były bardzo ujed-
nolicone, co zapewne należy wiązać z masowym 
wytwarzaniem tych naczyń. Były one wychylo-
ne, pogrubione, z zaznaczonym „pseudookapem”.  
Jedynie niewielka część wylewów była niepogru-
biona. Fragm. den (trudno określić garnków czy 
mis) to egz. o średn. w przedziale 21–30 cm.

Fragm. omawianych naczyń na stronach użytko-
wych, czyli w przypadku form podstawowych –  
wewnętrznych, były pokryte szkliwem ołowio-
wym, często barwionym tlenkami metali, dlate-
go też jego barwa na różnych naczyniach była 
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zielona lub brązowa. Szkliwem pokrywano także 
zewnętrzne powierzchnie części brzegowych, naj-
częściej do wys. przejścia w brzusiec. Na niektó-
rych egz. widoczne są przypadkowe nacieki szkli-
wa na ściankach zewnętrznych. W zdecydowanej 
większości (ponad 98% wszystkich fragm.) po-
wierzchnie zewnętrzne mają barwę czerwonawo-
różową, odmienną niż przełamy czerepów. Praw-
dopodobnie jest to skutek powleczenia przesuszo-
nych już naczyń polewą (angobą), która w trakcie 
wypału naczyń uzyskała taki właśnie kolor.

W analizowanym zbiorze zrekonstruowano kil-
ka pełnych lub prawie pełnych form, spośród któ-
rych połowę stanowiły garnki: małe (do 15 cm 
wys.) (ryc. 169:2–170) oraz duże (wys. 17–25 cm) 
(ryc. 171:1–2). Wśród znalezisk z Zamku Książąt 
Pomorskich takie formy zostały zaliczone do typu 
III garnków (Cnotliwy 2014, 246–247, ryc. 63).

Do grupy naczyń powszechnie uznawanych 
za kuchenne należy patelnia na trzech nóżkach  
z rurkowatym uchwytem. Jest to naczynie płytkie 
o gł. zaledwie 4 cm i średn. 32 cm (ryc. 172). Po-
dobne naczynie zaliczone do patelni typu III zna-
leziono w trakcie badań na zamku, gdzie datowa-
ne są ogólnie na XVII stulecie (Cnotliwy 2014,  
254, ryc. 67).

Innymi formami kuchennymi (?) są głębokie 
misy z jednym (ryc. 173:1) lub dwoma taśmowa-
tymi uchwytami (ryc. 173:2), niekiedy pozbawio-
ne uchwytów (ryc. 174:1). Naczynie bez uchwytu 
wyróżnia się kształtem – wyraźnymi, ostrymi za-
łomami i niewielką (w stosunku do pozostałych) 
wys. wynoszącą zaledwie 5 cm. Misy mają średn. 
wylewów w granicach 15–16 i 23–28 cm. Róż-
nią się także wysokościami: odpowiednio 5–11  
i 18–20 cm.

Wśród pozostałych zidentyfikowanych i zre-
konstruowanych form była także płytka miska 
prawdopodobnie „stołowa”, z prostymi wychylo-
nymi ściankami i pogrubionym wylewem. Średn. 
wylewu wynosi 32, a wys. 10 cm. Prawdopodob-
nie jest to jedno z młodszych naczyń w tej grupie, 
a jego chronologię należy określić najwcześniej na 
1. połowę XVIII wieku (ryc. 174:2).

Wśród dwóch talerzy z glin jasno wypalają-
cych się jeden egz. ma brzeg ukształtowany odci-
skami palca. Jest zdobiony bardzo skromnie do-
okolnymi liniami rytymi (prostymi i falistymi),  
a jego strona licowa pokryta jest zielonym szkliwem  
(ryc. 175:1). Drugi okaz wykonany z bardzo zbliżo-
nej w składzie masy garncarskiej również pokryto 

zielonym szkliwem, ale na jego powierzchni utwo-
rzyło ono „plamistą” strukturę, spod której częścio-
wo widoczny jest czerep talerza (ryc. 175:2).

W tej grupie naczyń sposobem dekoracji wyróż-
nia się niewielkie naczynie (kubek?) o wys. 8 cm  
i średn. wylewu 11 cm. Jego ścianki zewnętrzne 
nieregularnie pokryte zostały plamami brązowej 
angoby, a następnie szkliwione (ryc. 176:1). Dato-
wanie należy umieścić prawdopodobnie w 2. poło-
wie XVII lub na początku XVIII wieku. 

Niewątpliwie naczyniem kuchennym, służą-
cym do gotowania lub duszenia jest garnek na 
trzech nóżkach, stosunkowo rzadko spotykany. 
Charakteryzuje się prostymi, lekko wychylonymi 
ściankami z wyraźnie wyodrębnionym wylewem 
oraz szerokim taśmowatym uchwytem. Jest to na-
czynie, które można zaliczyć do średnich – jego 
całkowita wys. wynosi ok. 17 cm, średn. wylewu  
19 cm (ryc. 176:2). Naczynie należy datować 
prawdopodobnie na ok. połowę XVII wieku. 

Należy przyjąć, że naczynia z glin jasno wy-
palających się zostały wykonane w zdecydowanej 
większości w miejscowych, szczecińskich pracow-
niach garncarskich, a ich chronologię określić nale-
ży od ok. połowy XVII do ok. połowy XVIII wieku.

Naczynia białe angobowane szkliwione

Fragm. i zrekonstruowane naczynia zaliczone do tej 
grupy wyróżniono przede wszystkim ze względu na 
rodzaj masy garncarskiej, która po wypaleniu przyj-
muje białą barwę, niekiedy o białoszarym odcieniu. 
Technika zdobienia tych naczyń jest identyczna jak 
w przypadku grupy określonej w tym opracowaniu 
jako naczynia angobowane szkliwione. 

Znaleziono 137 fragm. będących pozostałościa-
mi talerzy, w tym jednego wielobocznego i jednego 
dzbanka (łącznie ok. 9–10 naczyń). Charakteryzują 
się one specyficznym składem masy garncarskiej 
praktycznie bez widocznej makroskopowo do-
mieszki. Czerep tych naczyń jest jasno szary, prawie 
biały o barwie gipsu, mocno rozwarstwiający się, 
łuszczący. Na powierzchni licowej, w przypadku  
talerzy i powierzchni zewnętrznej na dzbanku, na-
czynia zostały pokryte dodatkowo pobiałą. Na tak 
przygotowanej powierzchni różnobarwnymi ango-
bami (niebieską, zieloną, żółtą i brązową) wykona-
no rożkiem dekorację malarską – motywy roślin-
ne, głównie tulipany, owoce granatów, kiście wino-
gron, wici roślinne, ślimakowato zawinięte gałąz-
ki, a na kołnierzach talerzy umieszczano napisy lub  
ich naśladownictwa (stan zachowania uniemożliwia  
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dokładne określenie). Po wykonaniu dekora-
cji powierzchnie licowe talerzy, a w przypadku 
dzbanka obie powierzchnie, pokryto bezbarwnym  
szkliwem ołowiowym.

W całości lub połowicznie zrekonstruowano 
trzy miski należące do grupy naczyń stołowych. 
Cała miska ma wylew wychylony i pogrubiony,  
a ścianki ukształtowano z widocznym od stro-
ny zewnętrznej załomem. Średn. wylewu wyno-
si 28 cm. Jej lico (powierzchnia wewnętrzna) zo-
stało pokryte pobiałą, na której wykonano malo-
wane rożkiem dekoracje z wykorzystaniem an-
goby jasnobrązowej i zielonej. W lustrze miski 
umieszczono w układzie antytetycznym bukiet –  
w środku kwiat wielopłatkowy, po bokach tulipany.  
Całość uzupełniają motywy geometryczne. Na 
ściankach namalowano szereg linii dookolnych,  
a na wylewie motyw biegnącej fali (ryc. 177:1).  
Miskę można ostrożnie datować na ok. połowę  
XVII–XVIII wiek.

Miska o ściankach rozchylonych, zrekonstru-
owana w połowie, ma średn. wylewu wynoszącą 
21 cm i pogrubiony brzeg ustawiony w linii ścian-
ki. W lustrze widoczna jest rozeta roślinna, malo-
wana schematycznie, ujęta w pole wydzielone do-
okolnie liniami. W dolnej części ścianek umiesz-
czone zostały ukośnie krótkie „kreski” być może 
naśladujące litery. Górna część ścianek zosta-
ła ozdobiona dekoracją połączonych ślimakowa-
to zawiniętych motywów geometrycznych. Brzeg 
naczynia podkreślono dookolnymi liniami. Całość 
malatury została wykonana na wewnętrznej po-
wierzchni naczynia uprzednio powleczonej pobia-
łą. Dekoracja namalowana została rożkiem z wy-
korzystaniem angoby zielonej, czerwonej i brązo-
wej o różnych odcieniach (ryc. 177:2). Naczynie 
należy datować na 1. połowę XVII wieku. 

Prawdopodobnie za naczynie importowane na-
leży uznać trzecią z misek o szczególnej funkcji. 
Misa ta (średn. wylewu 25 cm, dna 13 cm, wys. 
10 cm) była zaopatrzona w dwa naprzeciwle-
głe uchwyty – jeden poziomy, drugi to taśmowa-
te ucho (ryc. 178). Wewnątrz, na jednej ze ścia-
nek zostało doklejone łukowato ukształtowane sit-
ko. Na przygotowanej uprzednio powierzchni li-
cowej (wewnętrznej) nałożono warstwę pobiały, 
na której wykonano dekorację czerwoną angobą.  
W lustrze miski umieszczono rozetę złożoną z ko-
listych owoców. Na dolnej partii ścianki namalo-
wane zostały również koliste owoce zgrupowane 
po dwa i przedzielone dwoma ukośnymi kreskami. 

W środkowej i górnej części ścianek widoczne są 
wici roślinne ze schematycznymi, chwytnymi wą-
sami oraz kolistymi owocami. Poszczególne ele-
menty dekoracji rozdzielono dookolnie malowa-
nymi liniami. Owoce należy prawdopodobnie 
identyfikować jako winogrona. Być może funkcję 
tej misy można określić identycznie jak wazy z sit-
kiem (wyrób holenderski) przechowywanej w Mu-
zeum Narodowym w Gdańsku. E. Kilarska uważa, 
że misy z sitkiem służyły do podawania zaprawio-
nego korzeniami gorącego piwa lub wódki (Kilar-
ska 2003, 132–133). Miskę można datować jedy-
nie szeroko na XVII wiek.

Kolejne dwa zrekonstruowane naczynia an-
gobowane szkliwione powstały prawdopodobnie  
w jednym ośrodku, być może nawet w jednym 
warsztacie garncarskim. Są to dzbanek (kufel?) 
oraz naczynie szerokootworowe z pojedynczym 
uchwytem wykonane z glin jasno wypalających 
się. Ich powierzchnie pokryte są pobiałą, na któ-
rej wykonano dekoracje roślinne niebieską angobą 
i powleczone bezbarwnym szkliwem ołowiowym 
(ryc. 179:1,2). Chronologię tych naczyń można 
określić na 2. połowę XVII lub nawet jeszcze na 
początek XVIII wieku. 

Również kolejne zrekonstruowane naczy-
nie (dzbanek) ma powierzchnię pokrytą pobiałą, 
na której wykonano barwną dekorację – motywy 
kwiatowe i ulistnioną gałązkę, namalowane zielo-
nym, żółtym i manganowym barwnikiem. Dodat-
kowo powierzchnia zewnętrzna została pokryta 
bezbarwnym szkliwem (ryc. 180:1). To naczynie 
należy datować w podobnym przedziale chronolo-
gicznym jak dwa wyżej scharakteryzowane – od  
2. połowy XVII do początku XVIII wieku. 

Na przełom XVII i XVIII stulecia można dato-
wać kufel cylindryczny pokryty białą angobą, na 
której namalowano żółto-brązowe pasy w górnej  
i dolnej części naczynia (ryc. 180:2). 

Na obecnym etapie badań trudno ustalić pro-
weniencję tych naczyń, czy są one wytworem 
miejscowych garncarzy, czy pochodzą z impor-
tu. Natomiast na podstawie technik zdobniczych  
i wykorzystywanych motywów można podjąć pró-
bę określenia ich chronologii. Wykonywanie napi-
sów na kołnierzach talerzy, jak również zdobienie 
angobami nanoszonymi za pomocą rożka malar-
skiego jest charakterystyczną cechą naczyń okre-
ślanych jako ceramika typu Werra, w języku nie-
mieckim jako Werraware (Renaissance 1989, 297, 
298), wytwarzanych między 1570 a 1650 rokiem  
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na obszarach leżących w dorzeczu Werry. Ten ro-
dzaj zdobienia rozprzestrzenił się bardzo szyb-
ko na inne tereny (patrz również powyżej uwa-
gi na temat ceramiki ceglastej szkliwionej). Bar-
dzo charakterystycznym motywem dekoracyj-
nym jest również kwiat tulipana, z którym za-
chodni Europejczycy zapoznali się ok. połowy  
XVI wieku, kiedy został po raz pierwszy przywie-
ziony z Imperium Otomańskiego (Zumthor 1965, 
54; Kunst 2002, 46; Barnes 2005, 283) przez po-
sła austriackiego na dworze Sulejmana Wspania-
łego w Konstantynopolu (Herbert 2003, 42–43). 
Wkrótce kwiat ten stał się źródłem bogactwa, 
przedmiotem spekulacji, wręcz „tulipanomanii”, 
szczególnie w Holandii (Herbert 2003, 39–59). 
Bardzo szybko stał się także motywem dekoracyj-
nym stosowanym przy zdobieniu wyrobów cera-
micznych, przede wszystkim fajansów niderlandz-
kich, który szybko rozprzestrzenił się po całej Eu-
ropie. Biorąc pod uwagę powyższe informacje na-
leży te specyficzne, wyróżniające się naczynia da-
tować prawdopodobnie w przedziale od 3. ćwierci 
XVI do przełomu XVII i XVIII wieku.

Ceramika fajansowa

Fajans europejski

Pośród fragm. naczyń, które nie zostały zrekon-
struowane wyróżnia się zdecydowane jeden uła-
mek talerza. Na jego powierzchni licowej została 
namalowana kobaltem postać kobieca z trzyma-
ną w ręku dużą chustą. Układ postaci i jej atrybu-
ty pozwalają zidentyfikować dekorację jako per-
sonifikację „Fortuny”. Przedstawienia alegorycz-
ne malowano na naczyniach we Fryzji i północnej 
Holandii już w połowie XVII wieku. Początko-
wo były one wielobarwne, w XVIII wieku malo-
wano je wyłącznie barwnikiem niebieskim (Tiet-
zel 1980, 126–127; Fries aardewerk 2007, 116). 
Na początku XVIII wieku, lub nawet jeszcze pod 
koniec XVII, talerze z personifikacją, m.in. „Ob-
fitości” wytwarzano w Delft, zarówno wielo-,  
jak i jednobarwne (Piątkiewicz-Dereniowa 1996, 
64). Z manufaktur w niemieckim Hanau pochodzą 
talerze z wyobrażeniem „Flory” (Zeh 1978, ryc. 
85, 86, tabl. XXV). Wydaje się, że pierwowzorów 
tych wszystkich przedstawień należy poszukiwać 
w europejskiej grafice tego okresu. Bezpośrednią 
analogią do odnalezionego fragm. jest pochodzą-
cy z Delft, zaginiony obecnie, a przed drugą wojną 
światową przechowywany w zbiorach gdańskich, 

talerz z przedstawieniem „Fortuny” malowa-
ny kobaltem (Kilarska 2003, 108, kat. 93; Straty 
2007, nr 48 na s. 56). Kolejny, bardzo podobny, 
znajduje się w zbiorach wawelskich (Piątkiewicz- 
-Dereniowa 1996, 64, kat. 11 na s. 65, kat. 12 na  
s. 98, kat. 28). Personifikację „Fortuny” znajdzie-
my także na talerzach z manufaktury w Kopen-
hadze z czasów, kiedy kierował nią Johann Ernst 
Pfau (1727–1749) (Lungagnini 1998, 116, kat. 
4, 5). Na podstawie analogii chronologię odkry-
tego talerza należy określić na 1. połowę XVIII 
wieku, a jako miejsce jego powstania można  
z dużym prawdopodobieństwem wskazać Delft.  
W Merken van de Mr Plateelbakkers binnen Delft, 
rękopiśmiennym zbiorze znaków na ceramice  
z 1764 roku, przechowywanym w archiwum miej-
skim w Delft również został umieszczony ten mo-
tyw dekoracyjny, co świadczy o jego dużej popu-
larności jeszcze po połowie stulecia. 

Odkryte fragm. naczyń wykonanych z mas fa-
jansowych i zidentyfikowane jako fajans europej-
ski, charakteryzowały się porowatym czerepem  
o żółtawym zabarwieniu. Część z nich była na obu 
powierzchniach pokryta białym szkliwem, część 
jedynie na powierzchni licowej, natomiast na po-
wierzchni „spodniej” bezbarwnym szkliwem oło-
wiowym. Na niektórych widoczne są częściowo za-
chowane dekoracje malarskie wykonane farbami 
podszkliwnymi. Prawdopodobnie wszystkie pocho-
dzą z warsztatów niderlandzkich, w tym z Delft oraz 
w przypadku jednego fragm. być może z Fryzji. 

Do najczęściej spotykanych należą dekoracje 
roślinne, geometryczne, znacznie rzadziej lam-
brekin, malowane podszkliwnie farbami o barwie 
kobaltowej. W jednym przypadku był to z całą 
pewnością pejzaż architektoniczny, na zachowa-
nym fragmencie widoczna jest część wieży, być 
może kościelnej. Krajobrazy były jednymi z czę-
ściej wykorzystywanych motywów zdobniczych  
w ceramice holenderskiej. 

Na najstarszych zachowanych odkrytych fragm., 
pochodzących z XVII wieku, dekoracja z pejzażem 
architektonicznym, umieszczanym w lus trach tale-
rzy, była łączona z dekoracją w stylu Wanli na ich 
kołnierzach (Jonge 1947, 71, ryc. 41; Tietzel 1980, 
125). Bez motywów chińskich pejzaże malowane 
były przez cały wiek XVIII, a nawet jeszcze w XIX 
(Fries aardewerk 2007, 17–36). Odkryty w Szcze-
cinie fragm. talerza z zachowanym fragm. wieży 
należy datować prawdopodobnie na XVIII wiek.
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Inny fragm. (najpewniej dużego) talerza ozdo-
biono sceną ogrodową malowaną kobaltem. Sce-
ny takie stanowią jeden z motywów wykorzysty-
wanych do zdobienia porcelany dalekowschod-
niej importowanej do Europy, który został przeję-
ty przez lokalne warsztaty fajansów z Delft i cha-
rakterystyczny był dla tzw. okresu przejściowego  
w porcelanie dalekowschodniej. Tym termi-
nem określa się czas od śmierci cesarza Wanli  
w 1619 roku, a ponownym podjęciem wyrobu  
porcelany w 1681 roku za panowania cesarza Kan-
gxi, z nowej dynastii Qing (Kilarska 2003, 59). 
W tych latach niepokojów i zniszczeń w Chinach 
kupcy europejscy zaczęli nabywać wyroby porce-
lanowe w Japonii, gdzie od początku XVII wieku 
wytwarzano porcelanę w stylu chińskim. 

Właściwy dla okresu przejściowego styl zdob-
niczy charakteryzuje brak podziałów geometrycz-
nych na zdobionej powierzchni, co szczególnie 
dobrze zauważalne jest na talerzach. Kompozycja 
malarska zajmuje całą powierzchnię, bez widocz-
nego w innych stylach podziału na lustro i koł-
nierz. W charakterystycznych dla tego stylu sce-
nach widoczne są prawie zawsze: pawilon ogrodo-
wy, balustrada, skały, drzewo (herbaciane, sosna, 
śliwa, bambus) i postaci w trakcie spotkań towa-
rzyskich. Wszystko to ukazywano w rozległym 
krajobrazie z widocznymi w oddali szczytami gór. 
Ten styl zdobniczy zaczęły bardzo szybko naśla-
dować pracownie holenderskie, przede wszyst-
kim zlokalizowane w Delft. Najbardziej znane 
wyroby pochodzą z warsztatu „Die Drie Vergulde 
Astronnekens”, Gerrita Pietersz Kama z lat 1679– 
1705 (Aurea Porta 1997, kat. IX. 101; Kilarska 
2003, 61–64, kat. 26–30). Bardzo szybko naczy-
nia, głównie talerze, zdobione motywami ogro-
dowymi zaczerpniętymi ze sztuki dalekowschod-
niej zaczęto wytwarzać również w innych ośrod-
kach produkcji fajansu. W każdym z nich ulegał 
on pewnym przekształceniom i modyfikacjom.  
Na talerzach z Hanau brak jest budowli ogrodo-
wych, malowanych z lewej strony kompozycji. 
Elementy architektury występują jedynie na nie-
których egz. i umieszczano je w środkowej czę-
ści dekoracji. Ponadto, znacznie mniej jest drob-
nej roślinności, a centralnie umieszczone drzewo 
jest bardzo często drzewem iglastym (Zeh 1978,  
ryc. 13–15, 17, tabl. XIV). Tak dekorowane naczy-
nia były produkowane w Hanau pod koniec XVII  
i na początku XVIII wieku (Zeh 1978, 58–61). 

Talerze ozdobione scenami ogrodowymi wytwa-
rzała również manufaktura we Frankfurcie nad Me-
nem. W tym przypadku postaci oraz główne moty-
wy roślinne były umieszczane na kołnierzach. Prze-
ważały motywy roślinne (Riesebieter 1921, ryc. 30). 
Podobne talerze produkowano także w Rouen, ok. 
lat 40. XVIII wieku, ale dekoracja jest wielobarw- 

na – niebieska, zielona, żółta, czerwona, czarna i fio - 
letowobrązowa (Tietzel 1980, 331), podobnie jak na 
części talerzy wyprodukowanych w manufakturach 
w Delft (Tietzel 1980, 268). O dużej popularności 
tego rodzaju dekoracji świadczą też podobnie zdo-
bione naczynia z manufaktury w Erfurcie, datowane 
na lata 1730–1750 (Mahnert 1993, ryc. 10, 27) oraz 
duże talerze dekoracyjne z fajansu pomorskiego od-
kryte w Elblągu (Marcinkowski 2011, 61–64). 

Na podstawie analogii fragm. talerza szczeciń-
skiego ze sceną ogrodową należy określić jako wy-
rób holenderski, prawdopodobnie z Delft, a jego 
datowanie można umieścić jedynie w przybliżeniu 
na okres od końca XVII do połowy XVIII wieku.

Na uwagę zasługuje również fragm. innego ta-
lerza, z którego zachowała się jedynie część puklo-
wanych ścianek zdobionych motywami kwiatowy-
mi (w tym tulipanami) i roślinnymi, malowanymi 
kobaltem i częściowo wypełnianych barwnikiem 
żółtym. Identycznie ukształtowane talerze (o puklo-
wanych ściankach) i tak samo malowanymi moty-
wami kwiatowymi miały m.in. talerze z podobizną 
Wilhelma III Orańskiego, które były wytwarzane  
w północno-niderlandzkich warsztatach pod koniec 
XVII wieku (Tietzel 1980, 132–133, kat. 26), a tak-
że w Delft (Lunsingh Scheurleer 1984, il. 404). Na 
innych zamiast podobizny Wilhelma III w lustrze 
mogła być umieszczona inna postać, np. jeźdźca 
widoczna na okazie datowanym na ostatnią ćwierć  
XVII wieku (Tietzel 1980, 134, kat. 28). Trudno na 
podstawie zachowanego fragm. przypuszczać, jak 
dekorowane było lustro znalezionego w Szczecinie 
egz., ale podane analogie wskazują, że należy go 
datować na koniec XVII wieku.

Wśród egz. zrekonstruowanych i wyklejo-
nych (przynajmniej częściowo) jest talerz w stylu  
Wanli. Jego część licowa została pokryta białym 
szkliwem, na którym wykonano dekoracje malo-
wane kobaltem, natomiast część spodnia zosta-
ła powleczona szkliwem ołowiowym, transpa-
rentnym. Kołnierz ozdobiono chińskimi rezerwa-
mi (polami) z naśladownictwem chińskich deko-
racji, natomiast w lustrze umieszczono dekorację 
roślinną z ptakiem (ryc. 181:1). Talerze zdobione 
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w identycznym stylu są wyrobami powstałymi  
w Harlingen (Fryzja), gdzie datowane są na 2. po-
łowę XVII wieku (Fries aardewerk 2007, 58). Ta-
lerz szczeciński należy łączyć również z ośrodka-
mi fryzyjskimi, prawdopodobnie właśnie z Harlin-
gen i datować na podobny okres.

Dwa inne talerze ze szczecińskiej latryny na-
leżące do jednego „serwisu”, zdobione są w iden-
tyczny, charakterystyczny sposób. W ich lustrach 
namalowano kobaltem zamkniętą, ulistnioną gałąz-
kę. W polu wyznaczonym przez gałązkę umiesz-
czono sentencję, a u góry cyfry 3 i 6. Obydwa zo-
stały powleczone białym szkliwem na powierzch-
niach licowych i spodnich (ryc. 181:2). Przyjmu-
je się, że tak dekorowane talerze były wytwarzane  
w ośrodkach północno-niderlandzkich począw-
szy od XVII wieku (Krabath 2012, 97, il. 96). 
Okazy znalezione w Szczecinie można datować 
na 2. połowę XVII wieku, być może na początek  
następnego stulecia.

Dwa kolejne talerze stanowią swojego rodza-
ju komplet. W lustrze pierwszego z nich namalo-
wano portret mężczyzny o długich, spadających 
na ramiona włosach, ubranego w szaty królewskie, 
z koroną zwieńczoną krzyżem i z berłem w pra-
wej ręce. Po obu stronach głowy umieszczono li-
tery KW – z lewej strony i DI ze strony prawej  
(ryc. 182:1). Jest to portret Wilhelma III Orańskie-
go, urodzonego 14 listopada 1650 w Hadze, zmar-
łego 8 marca 1702 w Londynie. Wilhelm III – po-
grobowy syn Wilhelma II Orańskiego i Marii Stu-
art, córki króla Anglii i Szkocji Karola I, był księ-
ciem Oranii-Nassau, stadhouderem6 Republiki 
Zjednoczonych Prowincji (od 1672) oraz królem 
Anglii i Szkocji (od 1689). 

Na drugim talerzu widoczny jest portret ko-
biety ubranej w bogate szaty, z broszką, z ko-
roną zwieńczoną krzyżem, spod której widocz-
ne są długie faliste włosy. Po obu stronach gło-
wy umieszczono litery KG z lewej strony i VB 
ze strony prawej (ryc. 182:2). Na tym talerzu zo-
stała prawdopodobnie sportretowana Amalia van 
Solms-Braufels, być może na podstawie portre-
tu namalowanego przez van Dycka. Amalia van 
Solms urodziła się 31 sierpnia 1602 roku w Ha-
dze, zmarła 8 września 1675 roku. Była żoną Fry-
deryka Henryka Orańskiego i matką, m.in. Wil-
helma II Orańskiego. Nie można wykluczyć tak-
że, że przedstawiona kobieta to Maria II Stuart,  

6 Namiestnik, w Niderlandach osoba sprawująca w imieniu wład-
cy władzę w prowincji. W Holandii od 1572 urząd ten piastowali  
(z przerwami) książęta Oranii.

która urodziła się 30 kwietnia 1662, zmarła 28 
grudnia 1694 roku. 4 listopada 1677 roku poślu-
biła Wilhelma III i wkrótce wyjechała z mężem do 
Niderlandów. Była ona również często portreto-
wana, a jej wizerunki znane są z grafik, np. Jacoba  
Golego, gdzie możemy ją zobaczyć w pełnej po-
staci lub jedynie w ujęciu portretowym. Są one  
datowane na ok. 1670 rok.

Obydwa talerze były zdobione prawdopodob-
nie przez jednego malarza, jednak brak sygnatur 
uniemożliwia bardziej precyzyjne określenie miej-
ca ich powstania. Przyjmuje się, że talerze z wize-
runkiem Wilhelma III Orańskiego były wytwarza-
ne w warsztatach północno-niderlandzkich, także 
w Delft, w latach 1690–1695 (Tietzel 1980, 132–
133) oraz w Amsterdamie ok. 1700 roku (Korf 
1963, ryc. 31). Na ten okres należy datować ta-
lerze odkryte w Szczecinie, które być może zo-
stały wykonane w jednym z warsztatów cera-
micznych w Delft, a z całą pewnością na terenie  
północnych Niderlandów.

Kolejny talerz z fajansu niderlandzkiego ma 
w lustrze motyw szerokiego kosza na okrągłych 
nóżkach wypełnionego owocami – winogrona-
mi, gruszkami, jabłkami lub granatami (malowa-
ny kobaltem) (ryc. 183:1). Tego rodzaju dekora-
cja jest bardzo często spotykana na wyrobach fa-
jansowych od 2. połowy XVII aż do połowy XIX 
wieku, m.in. z Harlingen (Fries aardewerk 2007,  
69–73) oraz z innych północno-holenderskich 
ośrodków (Korf 1963, ryc. 1, 39, 40, fot. 31), 
umieszczana była również bardzo często na wy-
twarzanych w tym samym czasie flizach (Korf 
1963, ryc. 143). Wazy z kwiatami lub owocami 
szczególnie często i chętnie były malowane wła-
śnie na flizach (Korf 1960, fot. 7, ryc. 159–199, 
200–217, fot. 10). Szczeciński talerz należy dato-
wać na ok. połowę XVIII wieku, a jako miejsce 
powstania można z dużą ostrożnością wskazać  
holenderskie Delft. 

Inny talerz, zdobiony również jedynie kobal-
tem, ma w lustrze namalowaną rybę, nad któ-
rą umieszczono napis majuskułą SALM (łosoś) 
(ryc. 183:2). Można go datować jedynie w przy-
bliżeniu na XVIII wiek, okres, w którym najczę-
ściej spotyka się tego typu dekorację na fajan-
sach niderlandzkich, w tym na specjalnych półmi-
skach do podawania ryb (Tietzel 1980, 238; Kilar-
ska 2003, 135), a także na fajansach europejskich, 
np. z Erfurtu (Riesebieter 1921, 346–357, ryc. 
389) i fajansach pomorskich (Marcinkowski 2011,  
75, ryc. 33).
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Prawdopodobnie na ten sam okres należy dato-
wać zachowany jedynie częściowo talerz, na któ-
rym namalowany został kogut, a po obu jego bo-
kach drewniany płot (ryc. 184:1). Inny, częściowo 
zrekonstruowany talerz z fajansu niderlandzkiego 
jest ozdobiony tak zwanym wzorem rozsianym, 
nazywanym również „dekoracją drobnego rzutu 
kwiatowego” lub terminem z języka holenderskie-
go strooipatroon (Kilarska 2003, 86). Motyw ten, 
przejęty z porcelany dalekowschodniej na prze-
łomie wieków XVII i XVIII, wykonywany był 
głównie barwnikiem kobaltowym i należał do naj-
częściej wykonywanych w warsztatach w Delft. 
Dekoracja polegała na pokrywaniu powierzch-
ni naczyń drobnymi, gęsto rozmieszczanymi mo-
tywami kwiatowymi. Na talerzu ze Szczecina po-
między kwiatami widoczne są punkty, często gru-
powane po trzy, co również jest dosyć charaktery-
stycznym elementem wzoru rozsianego (Kowalski 
2013, 62). Krawędź zdobiona jest motywem łań-
cuszkowym (ryc. 184:2). Talerz ten należy dato-
wać na ok. połowę XVIII wieku, a jako miejsce 
jego powstania wskazać holenderskie Delft.

Ostatni ze zrekonstruowanych talerzy zdobiony 
jest w lustrze motywami kwiatowymi, a na kołnie-
rzu powtarzającym się motywem ulistnionej gałąz-
ki z kwiatem. Dekoracja została wykonana kobal-
tem i namalowana szerokim pędzlem (ryc. 185:1). 
Motywy kwiatów, bardzo często w połączeniu  
z ptakami, to również jeden z częściej stosowa-
nych wzorów dekoracyjnych na wyrobach z Delft 
przejęty z porcelany dalekowschodniej, z cza-
sem przystosowany do europejskich gustów m.in. 
przez malowanie tulipanów. Szczeciński egz. moż-
na z dużym prawdopodobieństwem przypisać jed-
nemu z warsztatów w Delft, a chronologię należy 
określić ogólnie na XVIII wiek.

Wyrobem również z fajansu holenderskiego jest 
lekko wypukła pokrywka z uchwytem w kształcie 
krążka (guzikowatym), wyklejona prawie w całości.  
Dekoracja malowana jest kobaltem, większe mo-
tywy okonturowane czernią. Na całej powierzch-
ni pokrywki umieszczono drobne wzorki kwiato-
we uzupełniane w tle delikatnymi motywami ro-
ślinnymi i punktami. Na uchwycie umieszczono 
wieloramienną gwiazdę, a na spodzie namalowa-
ną podszkliwnie kobaltem sygnaturę (ryc. 185:2), 
która wskazuje Delft jako miejsce produkcji, a do-
kładnie warsztat De Witte Starre (Biała Gwiazda).  
Jest wyrobem być może Jacoba de Bergh z ok. 
1761 roku lub Johannesa de Bergh z lat ok. 1772 

(Jonge 1947, 407; Chrościcki 1989, 174, 175). Zna-
leziona w Szczecinie pokrywka jest prawdopodob-
nie częścią maselniczki – bardzo podobny okaz jest 
przechowywany w zbiorach Muzeum Narodowego  
w Gdańsku (Kilarska 2003, 133). 

Ostatnie zrekonstruowane naczynie z fajan-
su holenderskiego to talerz pokryty na obu po-
wierzchniach białym, cynowo-ołowiowym szkli-
wem. Wydaje się, że był cenną rzeczą dla właś-
ciciela, o czym świadczą wywiercone otwory –  
ślady po drutowaniu pęknięć (ryc. 186:1). Na-
leży go identyfikować z białymi „delftami”, wy-
robami, które były wytwarzane w XVII i XVIII 
wieku (Jonge 1947, 327–337), a egz. odkryty  
w Szczecinie należy datować prawdopodobnie na  
2. połowę XVIII wieku.

Stettiner Ware

Wyroby fajansowe określane terminem Stettiner 
Ware pochodzą z lokalnych warsztatów garncar-
skich. Dopiero od kilku lat ceramika ta znajdu-
je się w polu zainteresowań polskich archeolo-
gów, podobnie jak wyroby z fajansu pomorskiego. 
Znacznie wcześniej problem ten został zauważony 
przez badaczy niemieckich oraz skandynawskich 
(Borchers 1936; 1939; Nørregaard 1981), którzy 
jako pierwsi zdefiniowali cechy charakterystyczne 
wyrobów garncarskich określanych jako Halbfay-
ence, Bauernfayence, Schifferfayence, Hafnerfay-
ence, volkstümliche Fayence, Pommersche Ware. 
Od XVIII wieku na terenie Pomorza, Meklem-
burgii, Szlezwiku-Holsztynu, Danii i południowej 
Szwecji ta sama ceramika była znana jako Stetti-
ner Ware, Stettiner Gut względnie Stettiner Zeug 
lub Weißzeug (Möller 1999, 4). W rozwoju Stet-
tiner Ware wydzielone zostały trzy okresy, przede 
wszystkim na podstawie zmian zaobserwowanych 
w dekoracji naczyń. Pierwszy jest datowany na 
lata 1720–1770, drugi na 1770–1820 i trzeci na 
1820–1920 (Nørregaard 1981, 104–262).

Typologia Stettiner Ware była dotychczas przed-
stawiana przez różnych badaczy, dlatego istnieją 
różne jej warianty, jednak podstawowe zestawienie 
typów zostało przyjęte za Ankerem Nørregaardem 
(Möller, 1999, 14), który wydzielił trzy zasadni-
cze grupy tych wyrobów: naczynia płaskie, garnki 
i dzbany oraz formy specjalne. Naczynia płaskie 
to głębokie miski (niem. Grützschüssel), płytkie 
miski (niem. Flachschüssel), miski z uchwytami 
(niem. Ohrenschüssel) i talerze. W drugiej grupie 
znalazły się: garnki z uchami, garnki z kabłąkiem, 
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doniczki (niem. Blumentopf), dzbanki z tulejką, 
dzbanki „żniwne” (niem. Erntekanne) i kufle. Do 
form specjalnych zaliczone zostały jedynie świecz-
niki. W polskiej literaturze przedmiotu wyróżniają 
się studia K. Kwiatkowskiego nad ceramiką Stet-
tiner Ware odkrytą w trakcie badań wykopalisko-
wych w Stargardzie (Kwiatkowski 2010a; 2010b; 
2010c; 2011b; Kwiatkowski, Majewski 2012a).

Odkryte w północnej części szczecińskiego 
Podzamcza talerze i misy zostały pokryte szkli-
wem na powierzchni licowej, natomiast dzban-
ki i „garnki” na obu powierzchniach, co jest ty-
powe dla naczyń Stettiner Ware. Dekoracje wy-
konano techniką malarską, farbami podszkliw-
nymi. Najczęściej stosowano barwnik kobaltowy  
w różnych odcieniach, rzadziej w połączeniu z far-
bą manganową, o barwie fioletowo-brązowej. Do 
dekoracji najczęściej wykorzystywane były mo-
tywy kwiatowe i roślinne, w tym przede wszyst-
kim tulipany, owoce granatów (?), pierzaste liście, 
prawdopodobnie paprocie oraz wici roślinne. Na 
kołnierzach talerzy i misek umieszczany był rów-
nież lambrekin. Na pojedynczych ułamkach cera-
micznych widoczne są fragm. malowanych krajo-
brazów architektonicznych oraz w jednym przy-
padku zamkniętej gałązki (motyw tataraku). Ten 
ostatni rodzaj zdobienia został przejęty z naczyń 
holenderskich, na których spotykany jest od 2. po-
łowy XVII wieku (Marcinkowski 2011, 86).

Na fragm. naczyń Stettiner Ware uwidaczniają 
się pewne różnice warsztatowe w malowaniu de-
koracji. Niektóre wykonywane kobaltem wzory 
są mało „nasycone”, co oznacza, że w farbie pod-
szkliwnej procent kobaltu był mniejszy niż na po-
zostałych, na których farba jest intensywna, co po-
woduje uwypuklenie wzoru. Wydaje się, że mamy 
tu do czynienia z fragm. pochodzącymi z przynaj-
mniej dwóch różnych warsztatów. Na podstawie 
cech stylistycznych naczynia Stettiner Ware nale-
ży datować od 1. połowy do końca XVIII wieku.

Wśród naczyń wyklejonych (całkowicie lub 
częściowo) wyróżniają się dwa duże dzbany lub 
wazony. Miały one 24 cm wys., średn. wylewów 
wynosiła 13 cm. Do ich dekoracji wykorzystano 
barwniki kobaltowy i manganowy. Brzegi obu na-
czyń ozdobiono motywem biegnącej fali, część 
przydenną – dookolnie malowanymi liniami. Na 
pozostałej części korpusów widoczne jest zdobienie 
naśladujące dekorację drobnego rzutu kwiatowe-
go. Na jednym naczyniu pośród gęsto malowanych 
motywów kwiatowych i roślinnych umieszczono  

różnej wielkości i różnych gatunków ptaki (ryc. 
186:2), na drugim widoczne są zwierzęta (jelenio-
wate) oraz postać ubrana w strój dalekowschod-
ni (ryc. 187). Obydwa należy datować na koniec  
1. połowy XVIII wieku. 

Kolejnym naczyniem typu Stettiner Ware jest 
dzbanek na wyodrębnionej stopce, z wychylonym, 
lekko pogrubionym brzegiem, do którego było do-
klejone taśmowate ucho. Naczynie ma 15 cm wys. 
i średn. wylewu wynoszącą 10 cm. Zostało poma-
lowane wyłącznie z użyciem barwnika kobaltowe-
go. W części dolnej są to linie dookolne, w części 
środkowej wijące się w poziomie motywy kwia-
towe wraz z wiciami roślinnymi oraz owalne pola 
wypełnione romboidalnymi polami. W części gór-
nej brzuśca umieszczono tylko „łańcuszek” z owal-
nych pól wypełnionych kobaltem (ryc. 188:1). Na 
podstawie cech stylistycznych naczynie można da-
tować na 1. połowę XVIII wieku.

Na podobny okres należy datować talerz, zdo-
biony również wyłącznie barwnikiem kobaltowym, 
zachowany jedynie fragmentarycznie (ryc. 188:2). 
Na kołnierzu widoczne są pola (naśladownictwa 
„rezerw chińskich”), w których namalowano moty-
wy roślinne. W lustrze widoczny jest ptak, trzymają-
cy (?) tulipana, oraz biało-kobaltowa szachownica. 

Kolejny zachowany fragmentarycznie talerz 
należy datować na okres ok. 1750 roku. Jest on 
również zdobiony jedynie kobaltem, na kołnie-
rzu motywem lambrekina, w lustrze widoczne  
są wieloramienna gwiazda (rozeta) i drobne tu-
lipany (ryc. 189). Malowanie wieloramiennych 
gwiazd było bardzo popularnym motywem de-
koracyjnym na wyrobach fryzyjskich, szczegól-
nie Harlingen, od XVII aż do XIX wieku (Fries  
aardewerk 2007, 49–54).

Na drugą połowę XVIII wieku należy da-
tować fragm. kolejnych trzech talerzy, zdobio-
nych także jedynie barwnikiem kobaltowym. 
Stan zachowania uniemożliwia pełną analizę  
zastosowanych dekoracji. Kołnierz jednego z nich 
został ozdobiony lambrekinem, drugi prawdopo-
dobnie motywem zamkniętej gałązki (tataraku), 
obecnie jest prawie nieczytelny. Na trzecim frag-
mencie lustra widoczne są tulipany.

Naczynia kamionkowe

Wśród fragm. naczyń kamionkowych zidentyfi-
kowano dwa z szarej kamionki pokrytej brązo-
wym szkliwem, które można określić jako wyroby 
z Bolesławca (Glinkowska et al. 2012, 309–314). 
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Z kolei fragm. dwóch naczyń z szarej kamionki  
o szarobłękitnej powierzchni zewnętrznej, pokry-
te ornamentem rytym, najpewniej pochodzą Mu-
żakowa (Bad Muskau, Saksonia) lub Trzebieli 
(woj. lubuskie) (Oettel 2007; Kałagate 2011, 171; 
Glinkowska et al. 2012, 303–309; Krabath 2012,  
ryc. 23, 57–60). Chronologię wszystkich można 
określić jedynie bardzo ogólnie na XVII–XVIII 
wiek. Ośrodkiem, z którego pochodzą fragm. 
prawdopodobnie kufla z kamionki o miodowej 
powierzchni, jest najpewniej Rochlitz/Lunzenau 
(Saksonia) (Krabath 2012, ryc. 12, 48–49). 

Wśród zrekonstruowanych naczyń kamionko-
wych większość pochodzi z ośrodków łużyckich. 
Do Szczecina dotarły zapewne w drodze wymia-
ny handlowej na szlaku odrzańskim. W zbiorze 
tym wyróżniają się dwa cylindryczne kufle, je-
den zdobiony prawdopodobnie herbem własnoś-
ciowym, drugi najpewniej dekoracją serdeczną 
(ryc. 190). Obydwa pochodzą z jednego ośrodka, 
jakim jest Duingen w Dolnej Saksonii. Naczynia 
z tego ośrodka są często odkrywane na różnych 
stanowiskach archeologicznych, a znalezione  
w Szczecinie egz. należą do najbardziej typowych, 
najczęściej spotykanych wyrobów datowanych 
ogólnie na XVIII wiek (Glinkowska et al. 2012,  
278–280, il. 12:9).

Kolejne dwa naczynia kamionkowe zachowa-
ne częściowo również należy wiązać z łużyckimi 
ośrodkami wytwórczości garncarskiej. Pierwszy  
z nich, to niewielki dzbanuszek (kubek) o wys.  
10 cm pokryty brązowym szkliwem i dekoracją 
geometryczną głębokich kanelurów (ryc. 191). Wy-
rób ten należy identyfikować z ośrodkiem w Bad 
Muskau (Mużaków) i datować być może nawet na  
1. połowę XVII wieku7. W najnowszym opraco-
waniu podejmującym problem bolesławieckiego 
ośrodka garncarskiego wytwórczość w Bad Muskau  
i Trzebieli została omówiona wspólnie (Glinkow-
ska et al. 2012, 303–309), a zbliżone wyroby dato-
wane są na 2. połowę XVII–XVIII wiek, bez próby 
uściślenia przynależności do jednego z tych dwóch 
ośrodków (Glinkowska et al. 2012, il. 36:2). Na 
podobny okres analogiczne wyroby kamionkowe, 
określane również jako pochodzące z Bad Muskau 
lub Trzebieli, datuje S. Krabath (2012, il. 26).

Następne odtworzone naczynie to tzw. Tüllen-
kanne pokryte rytymi motywami roślinnymi i geo-
metrycznymi oraz dekoracją stempelkową, które 

7 Informacja uzyskana od Sławomira Kałagate, któremu dziękuję  
za pomoc.

podkreślone zostały kobaltem (ryc. 192). Ten typ 
naczyń jest również charakterystyczny dla ośrod-
ków łużyckich Bad Muskau/Trzebiel (Glinkow-
ska et al. 2012, 306), natomiast według S. Kała-
gate jest to naczynie pochodzące z Trzebieli, któ-
re można datować na 2. połowę XVII – 1. połowę 
XVIII wieku. 

Bardziej jednoznaczny w identyfikacji ośrod-
ków łużyckich jest A. Kowalczyk, który charak-
teryzując ośrodki w Trzebieli i Mużakowie (Bad 
Muskau) stwierdza, że dla tego pierwszego ośrod-
ka charakterystyczne były naczynia o szarej bar-
wie czerepu, pokryte bogatą dekoracją rytą, stem-
pelkową lub plastyczną. Była ona wzbogacona 
przez malowanie błękitem kobaltowym oraz fi-
letem manganowym (Kowalczyk 2014, 41). We-
dług tego samego autora naczynia z Mużakowa od 
XVII wieku były wypalane w atmosferze reduk-
cyjnej, co dawało siwą i ciemnosiwą barwę prze-
łomów. Powierzchnie naczyń pokrywane były an-
gobą, która po wypale przybierała barwę brązo-
wą lub czerwonobrązową (Kowalczyk 2014, 39).

Pozostałe naczynia

Do tej grupy zostały zaliczone dwa naczynia – 
prawdopodobnie obydwa są importami przywie-
zionymi z obcych ośrodków garncarskich. Jednym 
z nich jest fragm. rynienki do zbierania tłuszczu 
z zachowanym poziomym uchwytem, który jest 
zdobiony odciskami palca. Rynienka wypalona 
została w atmosferze utleniającej, a jej powierzch-
nia wewnętrzna pokryta szkliwem o barwie oliw-
kowej. Zacieki szkliwa widoczne są również na 
ściankach zewnętrznych (ryc. 193). Bardzo po-
dobne rynienki zostały znalezione w trakcie ba-
dań archeologicznych w Lipsku, gdzie ich chrono-
logię określono bardzo szeroko od 1600 roku do  
XVIII wieku (Krabath 2012, 108–109, il. 113). 
Odkrytą w Szczecinie rynienkę należy datować 
prawdopodobnie na XVII wiek. 

Drugie z omawianych naczyń to bardzo cieka-
wy przykład pojemnika do podtrzymywania żaru, 
na pustej nóżce, z dnem, w którym jeszcze przed 
wypaleniem zrobiono okrągłe otwory, podobnie jak 
trójkątny otwór w dolnej części nóżki. Rozchylone 
ścianki naczynia są ażurowe. Efekt ten uzyskano 
przez wycięcie, także jeszcze przed wypaleniem 
naczynia, okrągłych i trójkątnych otworów. Brzeg 
naczynia został wywinięty na zewnątrz i doklejony 
do korpusu. Naczynie ma jeden duży uchwyt. Zie-
lonym szkliwem zostały pokryte ścianki naczynia  
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od strony zewnętrznej i wewnętrznej, a na dnie 
widoczne są ślady osmalenia i działania wysokiej 
temperatury (ryc. 194). Bardzo zbliżone w for-
mie naczynie do podtrzymywania żaru zostało od-
kryte w Dreźnie, gdzie jego chronologię określo-
no na XVII wiek (Krabath 2012, il. 75:2), znane 
są także z ośrodków położonych w środkowych 
Niemczech, we Frankonii oraz wzdłuż Dunaju – 
od Salzburga aż do Wiednia (Krabath 2012, 84). 
Jednakże ich pierwowzorów należy szukać w Ni-
derlandach, gdzie były powszechnie wytwarza-
ne i stosowane już od późnego średniowiecza. 
Praktycznie identyczne formy takich naczyń zos - 
tały odkryte Darłowie i Bytowie8. Na podstawie 
analogii i cech technologicznych ten specyficzny 
i bardzo charakterystyczny wyrób garncarski od-
kryty w Szczecinie należy datować na XVII wiek.

Podsumowanie

Materiał ceramiczny odkryty w trakcie eksplora-
cji latryny nr 1 pochodzi wyłącznie z okresu no-
wożytnego, a dokładniej z przedziału od począt-
ku XVI do 2. połowy XVIII wieku. Trudno na tej 
podstawie domniemywać, czy latryna była użyt-
kowana jedynie w tym przedziale czasowym, po-
nieważ zawartość tych niezbędnych w miastach 
urządzeń sanitarnych była co jakiś czas wybierana. 

Odkryte fragm. ceramiczne i zrekonstruowa-
ne (wyklejone) naczynia zawierają prawie wszyst-
kie rodzaje wyrobów ceramicznych spotykanych 
w tym okresie. Brakuje jedynie naczyń porcelano-
wych, zarówno tych pochodzących z importu, z te-
renów dalekowschodnich, jaki i porcelany europej-
skiej. Może to pośrednio świadczyć o poziomie za-
możności mieszkańców tej części Szczecina, traktu-
jących latrynę również jako przydomowy śmietnik. 
Wyroby porcelanowe należały do najdroższych na-
czyń sprzedawanych w ówczesnej Europie (szcze-
gólnie pochodzące z importu dalekowschodniego), 
dlatego też można z dużym prawdopodobieństwem 
przypuszczać, że brakowało tutaj ludzi bardzo za-
możnych. Jednocześnie obecność wyrobów z fa-
jansu holenderskiego świadczy, że mieszkańców 

(przynajmniej część z nich) można zaliczyć do lu-
dzi średnio zamożnych. Szczególnie należy mieć 
na uwadze właściciela, który był w posiadaniu do-
syć cennego zapewne garnituru ozdobnych naczyń 
fajansowych sygnowanych przez wytwórnię De 
Witte Starre z Delft. Można przypuszczać, że rów-
nież naczynia kamionkowe pochodzące w obsza-
rów Łużyc i Saksonii nie należały do najtańszych  
wyrobów ceramicznych.

Analizując skład procentowy badanego zespo-
łu (wykres 26.) bardzo łatwo zauważyć, że domi-
nującą w tym zespole jest grupa określona jako 
naczynia w typie ceramiki „białej”. Jej udział to 
prawie 52%. Ten rodzaj naczyń pochodzi z miej-
scowych warsztatów ceramicznych i został dato-
wany na okres od połowy XVII do połowy XVIII 
wieku. Drugą, co do udziału procentowego gru-
pą są naczynia ceglaste angobowane szkliwio-
ne (nieco ponad 25%), datowane w przedziale od  
2. połowy XVI do połowy XVIII wieku. Również 
w tym przypadku większość naczyń można przy-
pisać lokalnym, szczecińskim warsztatom garn-
carskim. Pozostałe grupy ceramiki są prezento-
wane w bardzo małym procencie. Wśród nich wy-
różnia się jedynie, również lokalnie wytwarzana, 
ceramika fajansowa określana jako Stettiner Ware 
(7,6%). Taki rozkład procentowy może wskazy-
wać, że mieszkańcy tej części Szczecina nabywa-
li przede wszystkim wyroby miejscowych garn-
carzy. Naczynia importowane, pochodzące z bliż-
szych i dalszych ośrodków wytwórczości garncar-
skiej były kupowane jedynie okazjonalnie, w nie-
wielkiej liczbie, być może przez najbardziej za-
możnych przedstawicieli tej grupy. 

Charakter zespołu analizowanej ceramiki – po - 
chodzący z latryny użytkowanej przez miesz-
kańców więcej niż jednej kamienicy, nie pozwa-
la na przeprowadzenie bardziej rozbudowanej 
analizy dotyczącej statutu majątkowego czy pre-
ferencji w nabywaniu poszczególnych grup ce-
ramiki. Dlatego też powyższe uwagi mają jedy-
nie bardzo ogólnikowy charakter obarczony dużą  
możliwością błędu.

Mirosław Marcinkowski

8 Naczynia z badań J. Borkowskiego w 2010 roku na rynku w By-
towie. Zostały odnalezione w wypełnisku studni nr 2 – informacja  
A. Kuczkowskiego, któremu bardzo dziękuję za jej udostępnienie.
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Zbiór kafli znalezionych na obszarze kwartału I 
przy ulicy Panieńskiej był niewielki. Liczył zaled-
wie 120 fragm. Zdecydowana większość materia-
łu pochodziła z murowanej latryny nr 1, a reszta  
z wykopów prowadzących w kierunku murów oraz 
z wierzchnich warstw poszczególnych wykopów. 

Materiał kaflarski został poddany analizie zgod-
nie z terminologią i podziałami tego typu zabytków 
zawartymi w opracowaniu autorstwa M. Dąbrow-
skiej (Dąbrowska 1987) oraz K. Kwiatkowskiego  
i M. Majewskiego (2012b, 122–125). Podobnie jak 
w wyżej wspomnianych pracach, szczeciński ma-
teriał podzielono biorąc pod uwagę kryteria tech-
nologiczne i formalne na kafle formowane na kole 
garncarskim i formowane w matrycach z warian-
tem kafli w technice mieszanej. W przypadku oka-
zów z formy podjęto próbę podziału tych materia-
łów ze względu na wątki zdobnicze.

Kafle miskowe – formowane na kole garncarskim 

W całym zbiorze kafli z kwartału I wyróżniono je-
dynie 14 fragm. kafli formowanych na kole garn-
carskim, co stanowiło ok. 12% całości materiału. 
Dwa z nich zachowały się prawie w całości. Re-
prezentują one kafle miskowe o kwadratowych 
otworach i ściankach wychylonych na zewnątrz  
w stosunku do płaszczyzny dna. Pierwszy egz., nie-
szkliwiony, ma wys. 7,4 cm i szer. ścianki w par-
tii przykrawędziowej ok. 11,5 cm. Sama krawędź 
nachylona jest do wewnątrz. Dno kafla jest lek-
ko wklęsłe, ścianki mają wyraźne karbowanie po-
wstałe w trakcie toczenia. Wypał kafla jest bardzo 
dobry, o czym świadczy jednobarwny przełam. 

Drugi kafel, nieco większy, ma wys. 8,7 i szer.  
ścianki 11,2 cm. Dno jest też lekko wklęsłe  
o średn. 7,5 cm, ścianki są karbowane. Wnętrze dna 
zdobi rozeta w formie kwiatu o siedmiu płatkach.  
Całość wnętrza powleczono ołowiową zielonkawą 
polewą położoną na podkładzie angoby (ryc. 195).  
Podobnie jak kafla bez polewy, wypał tego egz. 

był bardzo dobry. Elementem trzeciego kafla mi-
skowego jest fragm. brzegu z wyraźnym nachy-
leniem do wewnątrz. Wnętrze powleczone jest 
zieloną polewą na podkładzie angoby. Wszyst-
kie trzy egz. reprezentują typ III kafli miskowych 
według M. Dąbrowskiej (1987, 67). Tego rodza-
ju formy w Szczecinie możemy datować na XVI  
i początek wieku XVII.

Występowanie kafli miskowych ma bardzo 
szeroki zasięg czasowy i terytorialny; zamyka się 
w okresie od XV do XIX wieku. Mając na uwadze 
obszar dzisiejszej Polski kafle te występowały nie 
tylko na Pomorzu, ale też na południu naszego kra-
ju. W samym Szczecinie znaleziono je na Podzam-
czu i na Zamku Książąt Pomorskich, w wielu mia-
stach Pomorza Zachodniego, jak Stargard (Kwiat-
kowski, Majewski 2012b, 122), Kamień Pomorski 
(z otoczenia zabudowy ratusza, Kamiński, Kur-
ka 2011, 7, 28) i Trzebiatów (w zagruzowanych 
piwnicach kamienic przy ulicy Słowackiego, Ka-
miński 2012). Pozyskano je też z obszaru Starego 
Miasta w Koszalinie, głównie z wykopu przy uli-
cy 1-go Maja na kwartale XX (Kamiński 1998). 
Wystąpiły tu kafle miskowe wraz z płytowymi. 
Były to egz. z polewą koloru zielonego, żółtego  
i bez polewy. Kafle koszalińskie możemy datować 
na wiek XVII. Szeroki asortyment kafli misko-
wych z wielu miejscowości prawie całej Polski za 
wyjątkiem Pomorza przedstawiła M. Dąbrowska  
(1987, 82–88).

Na podstawie analogii możemy powiedzieć, że 
formalnie materiał szczeciński nie odbiega od zna-
nego z innych regionów Polski. 

Kafle złożone (naczyniowo-płytowe)

Konstrukcja kafli naczyniowo-płytowych była 
kom binacją okazów formowanych na kole garncar-
skim z formowanymi w matrycy. W zbiorze pocho-
dzącym z wypełniska latryny nr 1 wyróżniono dwa 
całe okazy tego typu – gzymsowe, narożnikowe,  

II.4. Kafle i forma ceramiczna
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być może z tego samego pieca (ryc. 196). Mogły 
pochodzić z prawego i lewego narożnika, mają 
bowiem identyczne wymiary. Strona dłuższa ma  
19,5 cm, krótsza 11,5 cm (ryc. 196). Kołnierze 
tych kafli tworzące otwartą komorę formowane 
były na kole, czego dowodem są wyraźne karbo-
wania, do których były doklejone formy uzyska-
ne w matrycy. Widoczne są zamazywania w miej-
scach łączenia, jak też otwory do mocowania dru-
tem w trakcie montażu pieca. Obydwa kafle po-
wleczone były czarną polewą kładzioną bez pod-
kładu z angoby. Na jednym z nich widoczne są 
ślady wtórnego jej przepalenia. Wypał można oce-
nić jako dobry, w przełamach widoczna była do-
mieszka w postaci margla stanowiącego materiał 
schudzający żelazistą glinę.

Z racji przeznaczenia kafle gzymsowe miały  
w swojej formie bardzo mocne profilowania w po-
staci różnej gr. wałków i listew (typ II, podtyp B 
wg M. Dąbrowskiej 1987, 69). Ornament w po-
staci przeplatających się rombów i trójkątów wy-
pełnionych kwiatami zdobił najbardziej wydatny 
wałek, poniżej umieszczony był lambrekin. Kafle 
złożone, tzw. kombinowane, znane są ze Stargar-
du i Recza (Kwiatkowski, Majewski 2012b, 122). 

Kafle renesansowe i manierystyczne  
formowane w matrycach 

W całym zbiorze kafli okazy z kwartału I formo-
wane w matrycach stanowią grupę najliczniejszą. 
Zdecydowana większość to okazy wypełniają-
ce, w tym jeden narożny, cztery z nich pochodziły  
z gzymsów pieca, a jeden z jego zwieńczenia. Wy-
konane zostały z glin żelazistych, tylko jeden –  
zwieńczeniowy uformowano z białej glinki ka-
olinowej i powleczono, podobnie jak jeden z ka-
fli wypełniających, czarną polewą. Pozostałe mają 
polewę w różnych odcieniach zieleni kładzionej 
na angobie. 

Generalnie materiał był dość mocno rozdrob-
niony, udało się skleić jedynie kilka ułamków 
uzyskując dwie prawie całe formy. Wyodrębnio-
no następujące elementy: kasetony, motywy rom-
bu, dzbana z kwiatami, żołędzi, wieńca laurowego 
oraz kwiatów tulipana i chabru.

Do kafli w formie kasetonu zaliczyłem trzy 
fragm. Jeden prosty o geometrycznych ściankach 
(ryc. 197:1) i dwa o bardziej rozbudowanych ele-
mentach. W tym drugim wariancie brzegi kasetonu 
obiegała dookolna listwa utworzona z nakładają-
cych się na siebie listków, a w obrębie płaszczyzny 

kasetonu do każdego boku przylegały półkola wy-
pełnione wypukłymi kropeczkami (ryc. 197:2).

Proste w formie kafle kasetonowe, jak też ich 
bardziej zdobne warianty, były bardzo popularne 
w wieku XVI i na początku XVII. Spotykamy je 
na wielu stanowiskach Pomorza i Wielkopolski. 
Obecne były m.in. na Starym Mieście w Stargar-
dzie i zabudowaniach poklasztornych w Kołbaczu1 

(Majewski 2015, 219, ryc. V.88) oraz Myśliborzu, 
Starym Drawsku i Kamieniu Pomorskim. Szero-
ką gamę tych form z dworu w Krajkowie pod Mo-
siną prezentuje A. Łaszkiewicz (1997, 177, 179).

Fragm. z ornamentem rombu w części central-
nej płyty licowej stanowią najliczniejszą grupę. Po 
sklejeniu udało się uzyskać prawie cały kafel o wy-
miarach 18 × 17 cm z profilowaną ramką. Część 
centralną płyty licowej zajmował romb utworzo-
ny z płaskich i lekko wypukłych listew. Na samym 
środku znajdował się krzyż o półokrągłych ramio-
nach. Cztery narożniki miały identyczny element 
w postaci kompozycji owocu granatu w otoczeniu 
symetrycznych liści (ryc. 197:3).

W innych wariantach ornamentacji z moty-
wem rombu w części centralnej, poniżej ramki 
znajdują się listwy. Na jednym egz. jest ona po-
nacinana w formie jodełki (ryc. 197:4), a na dru-
gim utworzona z nakładających się na siebie liści  
(ryc. 197:5). Zróżnicowane są też motywy w wy-
pełnieniach narożników płyty, gdzie zamiast kom-
pozycji z owocem granatu umieszczono liście 
akantu (ryc. 197:4,6). Zachowane w tego typu 
kaflach kołnierze są niewysokie – do 3,5 cm,  
lekko karbowane ze ściankami nachylonymi do 
wewnątrz. Miejsca łączenia z płytą licową są  
wyraźnie zamazywane.

Tak zdobione kafle znane są ze Szczecina z te-
renu Zamku Książąt Pomorskich2, jak też wykopu 
na ulicy Jana z Kolna3 (Majewski 2015, 218, ryc. 
V.87). Mając na uwadze ten element zdobniczy 
możemy je datować na 2. połowę XVI wieku.

Wspólnym elementem zdobniczym siedmiu 
fragm. kafli w tym zbiorze było przedstawie-
nie żołędzi, umieszczone zazwyczaj w centralnej 
część płytki środkowej pod arkadami (ryc. 198). 
Tylko w jednym przypadku umieszczone było  
w narożnikach. Wszystkie fragm. z tego rodzaju 

1 W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie (nr inw. Koł-VII/126, Koł-XI/232, Koł-XI/260).

2 Znane z autopsji. 
3 W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczeci-

nie (nr inw. 4/5/GP/M).

Roman Kamiński
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elementem zdobniczym miały polewę koloru zie-
lonego. Kafle z motywem żołędzi mogły wystę-
pować w tym samym czasie, co kafle zdobione  
elementem rombu.

Na połowę XVI wieku możemy datować je-
dyny w całym zbiorze figuralny środkowy ka-
fel zwieńczeniowy. Przedstawia on mitologicz-
nego greckiego boga ognia Hefajstosa opierają-
cego się prawą ręką na tarczy księżycowej, w le-
wej trzyma młot. Symetrycznie po jego obu stro-
nach stoją na dwóch łapach lwy podtrzymujące 
jednocześnie i tarczę i młot. Figury ustawione są 
na podstawce w formie stożka. Wys. kafla wynosi  
17 cm, a szer. 21,5 cm (ryc. 199). Wykonany został  
z glinki kaolinowej i powleczony od strony ze-
wnętrznej czarną polewą bezpośrednio na glinie. 
Od strony wewnętrznej miał półkolisty kołnierz4  
(por. Kuvalüte 2007, 193, poz. 56). 

Analizując strój boga ognia możemy przypusz-
czać, że jest to mundur wojskowy. Hefajstos ubra-
ny jest bowiem w opięty kaftan, być może z ba-
wolej skóry, przypominający gitan, wysokie buty 
z cholewami, ma także insygnia oficerskie w po-
staci szarfy przewiązanej ukośnie przez ramię. 
Nosi broń widoczną na wysokości bioder i nakry-
cie głowy z pióropuszem (ryc. 199). Tego rodzaju 
stroje to pierwsze prawdziwe mundury pojawiają-
ce się pod koniec XVI i na początku XVII wieku 
(Boucher 2004, 254). Tematyka mitologiczna bar-
dzo często obecna była w zdobnictwie kafli rene-
sansowych, jak też w późniejszym okresie.

Kolejnym elementem zdobniczym występu-
jącym na kaflach omawianego rodzaju był dzban  
z kwiatami reprezentowany tylko przez dwa małe 
fragm. Na większym ułamku przedstawiony jest 
dzban z dwoma uchami bez partii dennej, w któ-
rym ułożone były łodygi kwiatów (ryc. 200:1),  
na drugim jedynie fragm. łodyg. Obydwa egz. po-
wleczone były zieloną polewą na podkładzie an-
goby. Ten rodzaj dekoracji płytek kafli był bardzo 
popularny w wieku XVII. Płytka zazwyczaj skom-
ponowana była w ten sposób, że samo naczynie, 
głównie dzban, było umieszczone w jej dolnej czę-
ści, a kwiaty w różnych konfiguracjach zajmowały 
prawie całą pozostałą powierzchnię.

W samym Szczecinie tak dekorowane kafle 
znalezione zostały w niedalekim sąsiedztwie kwar-
tału I w wykopie przy ulicy Jana z Kolna razem  

4 Na podstawie analogii tej samej kompozycji w zbiorach Museen für 
Kunst Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. 1911-52.

z kaflami z motywem rombu5. Na Pomorzu Środ-
kowym obecne były w Koszalinie6 i dalej w Mal-
borku (Pospieszna 2009, 313), Fromborku (Dą-
browska, Karwowska 2007, 154), jak też w Kraj-
kowie nad Wartą (Łaszkiewicz 1997, 180).

Najbardziej jednak rozpoznawalnym wąt-
kiem zdobniczym, charakterystycznym dla wie-
ku XVII były przedstawienia kwiatowe, głównie 
chabry, tulipany i piwonie ujęte w różnych kom-
pozycjach, połączone często z wieńcami z liści 
laurowych. W tym zbiorze znajdowały się głów-
nie na kaflach gzymsowych z polewą czarną i zie-
loną (ryc. 200:2–5). Tak zdobione kafle współwy-
stępowały z przedstawionymi wyżej egz. z moty-
wem kwiatów w wazonach i dzbanach. Znajdu-
jemy je na tych samych wymienionych stanowi-
skach, jak też w Kołbaczu7 w reliktach zabudowy 
folwarcznej domeny i zagruzowanych piwnicach 
kamienic przy ulicy Słowackiego w Trzebiatowie  
(Kamiński 2012, 3)8.

Kafle barokowe formowane w matrycach 

Do tej grupy zaliczonych zostało 14 fragm., na 
których czytelna była forma i ornamentyka9. Pu-
klowany motyw palmety zajmującej praktycz-
nie całą płytę środkową kafla reprezentowany jest  
w tym zbiorze przez trzy fragm. z polewą kolo-
ru żółtego o różnych odcieniach do prawie po-
marańczowego (ryc. 201:1). Wykonane zostały  
z glin żelazistych. Polewy kładzione były na pod-
kładzie angoby. Na wewnętrznych niepolewanych 
częściach widoczne są ślady odciśniętych tkanin. 
Przykłady z tego rodzaju dekoracją znane są z naj-
bliższej okolicy Szczecina – ze Stargardu (Kwiat-
kowski, Majewski 2012b, 124) i Kołbacza10.  
Generalnie okres ich występowania przypada na 
drugą połowę XVII i pierwszą połowę XVIII wieku. 

Kolejne dwa fragm. kafli o wyraźnej szerokiej 
ramce i puklowanym wnętrzu z elementami kwia-
tów i liści powleczone czarną polewą mogą po-
chodzić już z początku wieku XVIII (ryc. 201:2). 

5 W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie (nr inw. 4/5/GP/M).

6 W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie (nr inw. 12/KN/98).

7 W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie (nr inw. Koł-VII/126,127).

8 W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie (nr inw. 12/T/M).

9 Cały zbiór zawierał 30 fragm. samych kołnierzy, które nie podlega-
ły klasyfikacji z uwagi na trudność przypisania ich do poszczegól-
nych omawianych egz. z zachowaną częścią płyty.

10 W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie (nr inw. Koł-VII/126, Koł-XI/230).
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Puklowanie w tego rodzaju kaflach przekształca 
się z czasem w wyraźnie kręcone kolumny, zwykle  
w kaflach narożnikowych. 

Jednym z ostatnich fragm. kafli płytowych po-
zyskanych z kwartału I jest płaska płytka o szer. 
16,5 cm bez ramki na środku, w której zakompo-
nowano wypukłą formę kwiatową. Powierzchnia 
płytki miała polewę koloru białego, a same kwiaty –  
seledynowego (ryc. 201:3). Z uwagi na tak ufor-
mowaną powierzchnię płytki, skromny element 
zdobniczy i rodzaj polew, kafel ten możemy dato-
wać ogólnie na wiek XVIII.

Z tego okresu pochodzi też jedyny w tym zbio-
rze fragm. listwy umieszczonej zazwyczaj w kon-
strukcji pieca pionowo lub poziomo pomiędzy ka-
flami (wykop nr 7, warstwa 1). Listwa miała for-
mę półwałka o szer. 3 cm. Część zewnętrzna po-
wleczona była białą polewą z malaturą w kolorze 
niebieskim w postaci stylizowanej wici roślinnej 
(ryc. 201:4). Listwa wykonana była z glinki kaoli-
nowej. Pozyskano też fragm. kafla narożnikowe-
go z tego samego surowca z białą nieprzeźroczy-
stą polewą ze śladami jej przepalenia. Trudno jed-
noznacznie określić wiek tego fragm. ze względu 
na mało charakterystyczna formę i brak zdobienia. 
Mając na uwadze mocno połyskliwą, dość grubo 
położoną białą nieprzeźroczystą polewę możemy 
przypuszczać, że pochodzi on już z XIX wieku.

Przy tak małej ilości fragm. kafli i dużym ich 
rozdrobnieniu trudno ustalić liczbę pieców, do bu-
dowy których zostały użyte. Pewnym ułatwieniem 
były przedstawione wątki zdobnicze i formy sa-
mych kafli. Mieliśmy też na uwadze lokalizację 
ich znalezienia. Większa część materiałów pozy-
skana została z wypełniska latryny nr 1, gdzie za-
legały z ceramiką naczyniową, a ich ilościowy  
udział był niewspółmiernie mały w stosunku 
do reszty zabytków wykonanych z gliny. Mo-
gły one tam trafić z rozbiórek lub napraw pieców  
z kamienic sąsiadujących.

Najstarsze w tym zbiorze są okazy pochodzą-
ce ze spągowej warstwy latryny – kafle renesanso-
we z 2. połowy XVI wieku, które mogły stanowić 
fragm. dwóch pieców. Jeden z kafli jest zielony, 
a dominantę jego wystroju stanowi motyw rombu; 
drugi – z tym samym ornamentem, ma czarną po-
lewę. Niewykluczone, że w tym przypadku zdobił 
go przedstawiony kafel zwieńczeniowy. Natomiast 
z zasypiska tworzącego wierzchnią warstwę latry-
ny pochodzą fragm. kafli z wieku XVII i początku 
XVIII, w tym z ornamentem palmety. Być może 
były to elementy kolejnego pieca.

Z wierzchnich nawarstwień wykopów poza la-
tryną, pochodziły nieliczne fragm. kafli osiem-
nastowiecznych, w tym malowana listwa, jak też 
ułamki z początku XIX wieku.

Forma ceramiczna

Oprócz wymienionych fragm. z obszaru kwarta-
łu I pozyskano część ceramicznej formy, pierwot-
nie zaliczonej do grupy kafli. Jest to prostokąt-
na płytka o szer. 6 i gr. 2 cm. Zachowała się je-
dynie jej część środkowa i dolna. Spód jest pła-
ski, boki są natomiast ukośnie pościnane. Nega-
tyw przedstawia mężczyznę w stroju renesanso-
wym, w bufiastych spodniach z wyraźnie zazna-
czonym szlaczkiem, w pończochach i butach typu 
„kacze dzioby” oraz ze szpadą (ryc. 202). Na pod-
stawie elementów stroju, które dominowały w mo-
dzie męskiej wielu krajów głównie Włoch, Hisz-
panii i Francji, formę tą możemy datować na dru-
gą połowę XVI wieku (Boucher 2004, 189–190). 
Trudno jednoznacznie określić jej przeznaczenie. 
Do wytwarzania samych kafli wydaje się zbyt 
mała, spodnia jej część jest solidnie opracowana  
i nie wydaje się by można doklejać kołnierze do 
zamontowania w bryle pieca. Być może służyła  
do wypieku ciasta (pierników?).

Roman Kamiński
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Fragm. jednorodnych fajek glinianych dość czę-
sto występują w nowożytnych warstwach kultu-
rowych, szczególnie na stanowiskach miejskich. 
Zainteresowanie tymi wyrobami w Europie za-
częło się intensywnie rozwijać w latach 70. i 80. 
XX wieku. Za najważniejsze prace, otwierające 
niejako naukowe podejście do tego tematu, nale-
ży uznać publikacje A. Oswalda dotyczące fajek 
angielskich (Oswald 1975) i D. Duco – holender-
skich (Duco 1982; 1987). Od końca lat 80. ubie-
głego wieku także w polskiej archeologii coraz 
częściej wykorzystuje się możliwości poznaw-
cze, jakie dają tego rodzaju znaleziska. Prekurso-
rem tych badań był T. Żurowski (Żurowski 1951). 
Na początku lat 80. powstała kolejna praca na te-
mat fajek jednorodnych E. Lisowej (1983). Póź-
niejszy okres przyniósł rozwój piśmiennictwa ar-
cheologicznego dotyczącego znalezisk z terenu 
Polski1. W ostatnim czasie tematyka fajek glinia-
nych z badań archeologicznych jest już powszech-
nie uwzględniana w publikacjach wyników badań. 
Dla Pomorza Zachodniego możemy wymienić 
prace K. Kwiatkowskiego (2011c; 2012b; 2013).

Wytwarzanie jednorodnych fajek glinianych 
charakteryzowało się zarówno skomplikowaną 
technologią, jak i koniecznością posiadania odpo-
wiedniego zaplecza technicznego i surowcowego. 
W związku z tym ich produkcja nie mogła odby-
wać się w zwykłych warsztatach garncarskich – od 
początku wytwarzane były w wyspecjalizowanych 
manufakturach. Wykonywano je z jednego kawałka 
białej gliny kaolinowej poprzez wstępne nadawa-
nie kształtu, następnie odciskanie w formach, drą-
żenie otworów i wypalanie w specjalnych piecach. 

Fajka jednorodna składa się z dwóch głównych 
elementów: główki z dużym otworem służącym do 

1 M.in. Mikłaszewicz 1988; 1993; 1995; Zimmermann 1988a; 
1988b; 1990; 1992; 1994; Witkowska 1989/90; 1998; 2003;  
Walkiewicz 1994; 1995; 2000a; 2000b.

nabijania tytoniem, zwanym napycham, od której 
odchodził długi, niekiedy dochodzący do 50–60 cm 
dł. cybuch zakończony niewyodrębnionym, lub de-
likatnie zaznaczonym poprzez lekkie wyprofilowa-
nie ustnikiem. Główka fajki ma zwykle (choć nie 
zawsze) w dolnej części wałeczkowaty lub stoż-
kowaty występ zwany stopką, noskiem lub ostro-
gą. W przypadku, gdy stopka miała kształt wałecz-
kowaty, spodnia jej część bywa nazywana piętą. 
W tym miejscu wytwórcy najczęściej umieszczali 
swoje znaki identyfikacyjne – sygnatury. 

Historia produkcji jednorodnych fajek glinia-
nych nie jest długa, liczy praktycznie niecałe trzy 
wieki, a na niewielką skalę trwa do dziś. Ich pro-
dukcja przemysłowa rozpoczęła się w Anglii  
w końcu XVI wieku. Wymienia się tu daty 1573, 
1586 i 1598 (Oswald 1975, 3–5, Zimmermann 
1990, 10). W roku 1619 powstał w Westminster 
pierwszy w Anglii cech wytwórców fajek glinia-
nych, występujący później jako londyński (Oswald 
1975, 7–8). Manufaktury fajek glinianych dzia-
łały także w innych miastach angielskich, m.in.  
w Yorku, Broseley i Bristolu (Oswald 1975, 9).  
W początkach XVII wieku produkcja tych wyro-
bów zaczęła rozprzestrzeniać się na kontynent. An-
gielscy emigranci zaczęli zakładać manufaktury  
w Holandii, najpierw w Amsterdamie (1607), na-
stępnie w Leiden (1612), Goudzie i Dordrecht 
(1617) oraz w innych miastach. Największą reno-
mę zdobyły wytwórnie w Goudzie, gdzie za twórcę 
potęgi fajczarskiej uchodzi emigrant angielski Wil-
liam Baernelts, (hol. Willem Barents) (Duco 1982, 
7–9). W krótkim czasie wyroby z Goudy zdomino-
wały rynki europejskie. 

Na podstawie zestawień fajek znalezionych 
w Polsce do roku 1990 możemy przyjąć, że 88% 
wszystkich produktów z XVII i 1. połowy XVIII 
wieku pochodziło z wytwórni holenderskich, w tym 
przede wszystkim z Goudy (Zimmermann 1990, 
29). Okres największej prosperity manufaktury  
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w tym mieście przeżywały w XVIII wieku. Jed-
nakże w połowie tego stulecia Prusy wprowadziły 
wysokie cło na fajki z Holandii, a następnie całko-
wity zakaz ich importu. Miało to na celu promocję 
produkcji miejscowej – pruskiej. Wtedy to na te-
renach obecnie znajdujących się w granicach Pol-
ski powstały wytwórnie w Zborowskim na Śląsku, 
niedaleko Częstochowy (Zimmermann 1988a) 
oraz Rościnie w pobliżu Myśliborza na Pomorzu 
Zachodnim (Witkowska 1989/90). Z początkiem 
XIX wieku fajki jednorodne zaczęły być skutecz-
nie wypierane przez praktyczniejsze fajki składa-
ne, porcelanowe i drewniane. Należy jednak za-
znaczyć, że produkcja fajek jednorodnych trwała 
w Goudzie bardzo długo, do 1940 roku. 

W stosunkowo krótkim okresie użytkowania 
glinianych fajek jednorodnych poszczególne ich 
elementy polegały zmianom, zarówno cybuchy, 
które z czasem stawały się cieńsze i smuklejsze, 
jak i główki, początkowo małe i pękate, następnie 
wyższe, smuklejsze, aż po kształt beczułkowaty. 
Pozwoliło to badaczom na wydzielenie poszcze-
gólnych typów produkowanych w określonych 
przedziałach czasowych. Podstawy typologii fajek 
angielskich opracował A. Oswald (1975). Dla fa-
jek holenderskich, najbardziej nas interesujących 
ze względu na ich dominujący udział w znalezi-
skach z terenu Polski, najpełniejszy podział typo-
logiczny przedstawił D. Duco (1982; 1987). 

Sygnatury wytwórni umieszczano zwykle na 
spodniej stronie stopki, na piętce, lub rzadziej na 
przedniej stronie główki (przednią stroną nazy-
wa się tę, na którą patrzy palący). Niektóre z nich 
stosowane były przez dłuższy czas, inne krótko-
trwale. Zestawienie znaków dla wyrobów z Gou-
dy przedstawił D. Duco (1982; 2003). Pozwa-
la ono na uściślenie okresu produkcji danych fa-
jek. Wprowadzenie znaku jakościowego w posta-
ci herbu Goudy w latach 1739–1740, odciskane-
go na bocznej stronie stopki, naśladowanych póź-
niej przez inne wytwórnie, daje kolejny wyznacz-
nik chronologiczny przy ocenie czasu powstania 
fajki. W źródłach pisanych udokumentowany zo-
stał rozwój wytwórni pruskich, co sprzyja okre-
ślaniu czasu powstawania określonych wyrobów.  
Korelacja wszystkich wymienionych wyżej informa-
cji pozwala na mniej lub bardziej precyzyjne okre-
ślenie pochodzenia oraz datowania fajek jednorod-
nych odkrywanych w warstwach archeologicznych. 

W przypadku fragmentarycznego zachowania 
pełna rekonstrukcja kształtu główki jest utrudniona 

lub niemożliwa. Jeśli nie zachowały się części, na 
których odciśnięta była sygnatura, bądź sygnatu-
ra ta odwzorowana jest w sposób uniemożliwiają-
cy dokładne jej zinterpretowanie, występują trud-
ności z określeniem pochodzenia i czasu powsta-
nia danego okazu. Zwykle jednak można okre-
ślić choćby ogólnie, czy dana fajka należy do ty-
pów starszych, siedemnastowiecznych, czy też 
jest wyrobem młodszym, z XVIII bądź z początku  
XIX stulecia. Dzięki temu jednorodne fajki glinia-
ne mogą stanowić w miarę precyzyjny wyznacznik 
chronologiczny datujący nowożytne warstwy kul-
turowe. Mogą być także pomocne w studiach nad 
historią gospodarczą, dają bowiem obraz importu 
oraz kontaktów z różnymi ośrodkami wytwórczy-
mi, a nawet konkretnymi warsztatami. 

Podczas prac wykopaliskowych na obszarze 
kwartału I na Podzamczu w Szczecinie pozyska-
no 10 fragm. główek fajek jednorodnych (tab. 10),  
fragm. główki z zachowaną częścią cybucha oraz 
92 ułamki cybuchów, w tym 19 zdobionych. 
Wszystkie fragm. główek zarejestrowano w latry-
nie nr 1. Dwie zalegały w warstwie II, natomiast 
pozostałe w warstwie I, zasypiskowej. Także zde-
cydowana większość cybuchów pochodzi z latryny 
nr 1: 84 fragm. z warstwy I i trzy fragm. z warstwy 
II. Pojedyncze fragm. cybuchów wystąpiły w war-
stwie I, zasypiskowej wykopu nr 7, w warstwie III 
wykopu nr 11 oraz w wykopach pod kanalizację 
ogólnospławną w ulicy Kłodnej. Z uwagi na stan 
zachowania, jak i brak zdecydowanych cech dia-
gnostycznych, w tym przede wszystkim trudności 
w jednoznacznej interpretacji niektórych zacho-
wanych sygnatur, zbiór ten jest niezwykle trudny 
do identyfikacji. Dziewięć fragm. główek ma od-
ciśnięte sygnatury wytwórców. W ośmiu przypad-
kach sygnatura widoczna jest na przedniej stro-
nie główki, w jednym na tylnej, w części dolnej,  
w miejscu, w którym zwykle fajki miały stopki. 
Żadna z główek nie ma znaku jakościowego Gou-
dy, stosowanego począwszy od roku 1739. Naj-
liczniej reprezentowana jest sygnatura „wąż”, 
widniejąca na czterech główkach (ryc. 204:1–3). 
Na jednej główce znak także przypomina ten 
symbol, ale niezbyt czytelny odcisk nie pozwala  
na jednoznaczne określenie (ryc. 204:8). Fragm. 
główki z zachowaną częścią cybucha także ma 
sygnaturę przypominającą „węża”, jednak od-
biega raczej od znaków stosowanych w wytwór-
ni w Goudzie (ryc. 204:4). Pozostałe symbole to 
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„wiatrak” (ryc. 204:5), „książę i księżniczka”  
(ryc. 204:6) oraz „ES koronowane” (ryc. 204:7). 

Główki fajek znakowane sygnaturą „wąż” po-
chodzą zapewne z wytwórni w Goudzie. Trzy  
z nich (ryc. 203: 2,3,4) można zaklasyfikować do 
typu e lub f według typologii D. Duco (1982), któ-
re datowane są na lata 1715–1735 i 1730–1740. Za 
takim datowaniem przemawiałby także brak zna-
ku jakościowego w postaci herbu Goudy na bocz-
nych stronach stopek, który jak wyżej wspomnia-
no, pojawia się począwszy od 1739 roku. Do typu 
f zaliczyć można dwa egz. (ryc. 203:1,5). Wydaje 
się właściwe datowanie tych pięciu fajek na lata  
30. XVIII wieku. W tym czasie sygnatura „wąż” 
stosowana była w manufakturze Cornelisa Ver-
meula w Goudzie (Duco 2003, 131) i zapewne  
z tej wytwórni mogą pochodzić omawiane fragm. 

Podobne egz., także znakowane na przedniej 
ściance główki sygnaturą „wąż”, znane są ze Schlez- 
wiku-Holsztyna (Witte 1998), oraz z Hambur-
ga (Smiesing 1992, 28–29). Autorzy opracowań 
określają je podobnie, jako wytwory manufak-
tury w Goudzie. Można jeszcze dopatrywać się  
w tych egz. wytworów manufaktury w Rościnie, 
ze względu na podobieństwo do tamtejszych fajek 
typu 2 (Witkowska 1989/90, 290). Tak interpretu-
je podobne znalezisko E. Zimmermann (1994, tab. 
XX), chociaż T. Witkowska nie publikuje sygna-
tury „wąż” w swoim zestawieniu znaków ziden-
tyfikowanych na fajkach odkrytych w rościńskiej 
manufakturze. Właściwe w tym przypadku wy-
daje się wskazanie Goudy, jako miejsca produk-
cji omawianego egzemplarza. Zaznaczyć należy, 
że sygnatura na jednej z fajek jest słabo czytelna  
i nie musi przedstawiać sygnatury „wąż”, jednakże 
nie przypomina żadnego innego znaku stosowane-
go w Goudzie. Nie można wykluczyć, że główka 
ta pochodzi z innej wytwórni niż Gouda, jednakże 
na pewno nie z wytwórni pruskich działających na 
ziemiach dzisiejszej Polski (Rościn, Zborowskie). 
Sygnatura taka nie jest bowiem znana z tych ma-
nufaktur. Przy założeniu, że fajka ta nie pochodzi 
z warsztatu w Goudzie, jej datowanie należałoby 
określić w szerszych ramach czasowych, ogólnie 
na XVIII wiek. 

Wytworem manufaktury w Goudzie jest niewąt-
pliwie główka fajki z sygnaturą „książę i księżnicz-
ka” (ryc. 203:8). Fajka ta reprezentuje typ e we-
dług D. Duco, datowany na lata 1715–1735. Brak 
sygnatury na boku stopki potwierdza jej powsta-
nie przed rokiem 1739. Pochodzi z manufaktury  

Jana Eelspeela lub, co mniej prawdopodobne, Pie-
tera van Asperena. Pierwszy z nich sygnował swoje 
fajki znakiem „książę i księżniczka” w latach 1719– 
1745, drugi w latach 1710–1719 (Duco 2003, 136). 

Poważne problemy identyfikacyjne stwarza-
ją pozostałe fragm. główek fajek, w tym jedna 
ośmiokątna (1/1/S). Tego typu egz. (ryc. 203:7) 
praktycznie nie są znane z dotychczasowej litera-
tury. Nie publikuje takiej fajki również D. Duco, 
który najlepiej rozpoznał produkcję fajek holen-
derskich. Jedyne publikowane przykłady wielo-
kątnych główek fajek z Holandii, to okazy czwo-
rokątne, bogato zdobione motywami heraldyczny-
mi (Duco 1987, 114). Fragm. fajki sześciokątnej 
znaleziono w Petershagen na terenie Brandenbur-
gii (Reimann 1999, 17, 22, Abb. 11). Z uwagi na 
brak analogii holenderskich uznano ją za produkt 
bliżej nieokreślonej wytwórni na terenie Niemiec 
z XVIII–XIX wieku. Fajka znaleziona na Podzam-
czu w Szczecinie ma jednak wyraźnie odciśniętą 
sygnaturę „wiatrak” (ryc. 203:5), co sugerowało-
by jednak jej pochodzenie z wytwórni w Goudzie, 
zapewne z wytwórni braci Jacoba lub Jana Danens 
(Duco 2003, 147). Trudno określić ją typologicz-
nie, zaś datować można jedynie ogólnie na lata 
1700–1780. 

Problematyczna jest także fajka z sygnaturą 
„ES koronowane” (ryc. 203:9). Znak ten wyko-
nany jest jako relief wklęsły na przedniej ścian-
ce główki. Typologicznie nawiązuje do fajek ho-
lenderskich z 1. połowy XVIII wieku. Znany jest  
z Goudy od 2. połowy XVII stulecia, jednakże tam 
występuje jako relief wypukły. Podobne egz. zna-
leziono w Hamburgu. P. Smiesing kategorycznie 
wyklucza ich holenderskie pochodzenie, sugeru-
jąc, że mogą pochodzić z jakiejś wytwórni na tere-
nie Niemiec (Smiesing 1992, 25–26, 31). Ogólnie 
można tę fajkę datować na XVIII wiek ze wskaza-
niem na 1. połowę. 

Fragment innej główki fajki z zachowanym 
fragm. cybucha (ryc. 203:6) także nie ma ścisłych 
analogii w dotychczasowej literaturze przedmiotu. 
Fajka ta znakowana jest na przedniej ściance główki 
sygnaturą przypominającą „węża”, różni się jednak  
od stosowanych w wytwórni w Goudzie. Ponadto 
na bocznej stronie stopki ma niezbyt czytelną sy-
gnaturę w postaci wypukłego reliefu – kresek po-
łączonych ze sobą pod kątami ostrymi tworzącymi 
wizerunek nieregularnej gwiazdy. Taki sposób sy-
gnowania bocznej strony stopki fajek nie jest zna-
ny ani z Holandii, ani z wytwórni działających na 
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obecnym terytorium Polski (Rościn, Zborowskie), 
ani też z Anglii. Podobne motywy na stopkach wy-
stąpiły na fajkach znalezionych w Tallinie. E. Rus-
sow sugeruje, że mogą to być fajki pochodzące  
z wytwórni zlokalizowanej na terenie Szwecji 
(Russow 2005, 68, 69). 

Pozostałe dwa fragm. główek fajek (ryc. 203:10, 11), 
bez sygnatur, można ogólnie datować na wiek XVIII. 
Ze względu na fragmentaryczność trudno cokol-
wiek powiedzieć na temat miejsca ich produkcji.

W zbiorze fajek z kwartału I wyróżniono ponad-
to 19 fragm. cybuchów z ornamentem (ryc. 205) 
głównie w postaci ząbkowanych dookolnych linii 
różnej szerokości oraz dookolnych rzędów stykają-
cych się kółek, które są typowe dla cybuchów ho-
lenderskich z Goudy, z końca XVII i XVIII wieku  

(Duco, Schmaedecke 1988, 783; Witkowska 1998, 
296). Rzadziej taki rodzaj zdobienia spotyka-
ny jest na cybuchach z Rościna czy Zborowskie-
go (Witkowska 1989/90; 1998). Obecność cybu-
chów zdobionych w sposób typowy dla wytwór-
ni w Goudzie pozwala przypuszczać, że spor-
ne główki fajek (ryc. 203:5, 6) mogą pochodzić  
z tamtejszych wytwórni. 

Podsumowując, należy podkreślić, że zbiór fa-
jek odkrytych podczas badań wykopaliskowych na 
kwartale I na Podzamczu w Szczecinie jest mało 
charakterystyczny. Brakuje jednoznacznych cech 
diagnostycznych, które umożliwiają bliższą iden-
tyfikację. Interesujące są zwłaszcza egz. niezna-
ne z dotychczasowych publikacji ze względu na 
kształt główki lub sygnaturę.

Bogdan Walkiewicz
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Wśród zabytków wydzielonych znalezionych w na - 
warstwieniach kulturowych kwartału I szczeciń-
skiego Podzamcza 12 wykonano z gliny. W grupie 
tej wyróżniono przęśliki (6 egz.), ciężarki (4 egz.) 
oraz pionek do gry i tygielek.

Przęśliki 

Przęśliki służą do obciążenia dolnej części drewnia-
nego wrzeciona i utrzymywania go w pionie podczas 
wytwarzania przędzy. Są częścią składową prostego 
przyboru do skręcania (przędzenia) włókien roślin-
nych (konopnych, lnianych) lub zwierzęcych (weł-
na). Istotna jest nie tyle forma przęślika, co jego ciężar  
i średnica – im są większe, tym wolniej obraca się 
wrzeciono. Ze względu na właściwości przędzy (weł-
na ma włókna krótsze i wymaga silniejszego skrętu niż 
len, czyli szybszych obrotów wrzeciona) ważny jest 
dobór odpowiedniego przęślika do rodzaju wytwarza-
nej przędzy. Stopień skręcenia włókien ma też znacze-
nie przy typach planowanej tkaniny (Maik 2012, 56). 

Ze względu na formę w dotychczas opracowa-
nych materiałach szczecińskich wydzielono trzy typy 
przęślików (ryc. 206): A – dwustożkowe, B – be-
czułkowate, C – krążkowe (por. Kowalska 2011b, 
263). Omawiane egz. reprezentują wyłącznie typ A1.  

1 Nr inw. 25/1/S, 116/1/S, 161/1/S, 215/1/S, 314/1/S, 355/1/S. 
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Civitas et urbs.  
Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I
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Ich wymiary wahają się w granicach 1,8–3,6 cm wys., 
2,7–5,2 największej średn. i 0,7–1,7 cm średn. otworu.  
Przeważnie mają barwę szarą, tylko jeden jest ce-
glasty. Dwa okazy mają zdobienie powierzchni  
w postaci dookolnych rytych żłobków. Jeden został  
 

uszkodzony w czasie wypału i ma głębokie spęka-
nia. Waga poszczególnych egz. jest mocno zróżni-
cowana i wynosi 11,1–89,1 g. W tym niewielkim 
zbiorze wyraźnie wydzielają się trzy grupy wago-
we: 11–13 g (4 egz., z tym że waga jednego jest zre-
konstruowana z powodu połowicznego zachowania 
zabytku), ponad 30 g (1 egz.) oraz ok. 90 g (1 egz.). 
Przyjmując ustalenia T.J. Chmielewskiego (2009, 
80–81) egz. najlżejsze służyły do uzyskiwania de-
likatnych nici lnianych, egz. najcięższy do wyrobu 
wełnianych. Trudno określić zastosowanie przęśli-
ka o wadze pośredniej, tym bardziej, że jest to naj-
młodszy w zbiorze egz., datowany na okres nowo-
żytny. W tym czasie zajmowano się obróbką także 
innych surowców, na przykład bawełny. 

Jak już wyżej wspomniano, przęśliki licznie 
występują w inwentarzach zabytków z badań na 
terenie Szczecina: Wzgórze Zamkowe – 81 egz. 
(Rulewicz 1983b, 279); wschodnia część subur-  
bium – 39 egz. (Kowalska 2003e, 308–309, tab. 61);  
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Rynek Warzywny – 131 egz. (Kowalska 2011b, 
263, tab. 60), kwartał V, wykop 6 – 255 (niepubli-
kowane, znane z autopsji). 

Dwa egz. z kwartału I wystąpiły w nawarstwie-
niach wałowych, datowanych na 1. połowę i koniec 
XII wieku (ryc. 206:1,5)2, a pozostałe w warstwach 
datowanych na połowę XIII wieku (ryc. 206:2)3 
oraz ogólnie na późne średniowiecze4 i przełom 
późnego średniowiecza i czasów nowożytnych  
(ryc. 206:4)5. 

Ciężarki 

Gliniane ciężarki do sieci, zwane także grzęzidła-
mi, zostały pozyskane w liczbie trzech egz. Są to 
przedmioty stosowane podczas połowów niewo-
dowych, służące do obciążania jednej strony sie-
ci i utrzymywania jej w pionie. Oprócz ciężar-
ków glinianych (bardzo dobrze wypalanych) funk-
cjonowały także grzęzidła wykonane z surow-
ców skalnych (Rulewicz 1994, 184–191). Oma-
wiane okazy reprezentują ten sam typ6, w prze-
kroju są soczewkowate, o średn. 10,1–12,4 cm,  
gr. 2,5–3,7 cm, a średn. centralnie umieszczonych 
otworów wynosiły 2,3–2,9 cm. Dwa egz. mają ko-
lor ceglasty, jeden został wypalony w atmosferze 
redukcyjnej i ma kolor szary, wszystkie są niezdo-
bione (ryc. 207:1–3). 

W materiałach archeologicznych tego typu 
przedmioty występują stosunkowo często, zwłasz-
cza w ośrodkach ulokowanych przy większych 
akwenach wodnych, wraz z innymi zabytkami 
poświadczającymi zaawansowane rybołówstwo 
(pływaki, powrozy, szelki do wyciągania sieci, 
kleszczki do ich wyrobu i naprawy itp.). W lite-
raturze toczy się dyskusja na temat możliwej in-
nej funkcji tak ukształtowanych przedmiotów. 
Podnoszona jest możliwość zastosowania iden-
tycznych wyrobów w pionowym krośnie tkac-
kim, przy czym te okazy nie wymagały dobrego 
wypału, bo nie musiały wytrzymać długotrwa-
łego kontaktu z wodą (Kaube 1967, 126, 127;  
Rulewicz, Zajdel-Szczyrska 1970, 356; Kowal-
ska 2003e, 309; 2011b, 287; Maik 2012, 59, 60). 
Wydaje się, że możliwe jest także zastosowanie  
tych samych przedmiotów do obu tych czynności,  

2 355/1/S z wykopu nr 13, warstwa XXXIIa; 116/1/S z wykopu  
nr 13, warstwa XIV.

3 161/1/S z wykopu nr 13, warstwa XIII.
4 25/1/S z wykopu nr 5, warstwa VI oraz 215/1/S z wykopu nr 13, 

warstwa IV.
5 314/1/S z wykopu nr 11, warstwa IV.
6 5/1/S, 142/1/S, 160/1/S.

to znaczy że egz. używane do połowów niewodo-
wych, w czasie gdy nie były one możliwe – zimą, 
miały zastosowanie jako ciężarki w pionowych  
krosnach tkackich.

W Szczecinie, jak do tej pory, pozyskano znacz-
ną liczbę glinianych grzęzideł: we wschodniej czę-
ści suburbium 5 egz. (Kowalska 2003e, 309, tab. 
61), na Rynku Warzywnym 4 egz. (Kowalska 
2011b, 287), na kwartale V, w wykopie 6 co naj-
mniej 10 sztuk (niepublikowane, znane z autop-
sji). W nawarstwieniach średniowiecznego Koło-
brzegu natrafiono na trzy tego typu zabytki (Ręb-
kowski 1997, 237; 1998, 281), natomiast w Wo-
linie tylko jeden (Rulewicz, Zajdel-Szczyrska 
1970, 355). Brak tego typu ciężarków w nawar-
stwieniach wczesnośredniowiecznych na Wzgó-
rzu Zamkowym w Szczecinie (Leciejewicz, Ru-
lewicz 1983, 259, 260), pojawiają się natomiast 
w nawarstwieniach późniejszych, z czasów no-
wożytnych, w nawarstwieniach datowanych na 
lata 1575–1637 (Cnotliwy 2014, 358). Kamienne 
grzęzidła są także obecne, i to licznie, na Rynku 
Warzywnym (Kowalska 2011b, 286) oraz w na-
warstwieniach wczesnośredniowiecznego Woli-
na – 5 egz. (Rulewicz, Zajdel-Szczyrska 1970,  
355–356). Poza Pomorzem Zachodnim długą serię  
tych zabytków pozyskano w Menzlin nad Pianą  
(Schoknecht 1977, 94).

Egz. z kwartału I wystąpiły w warstwach da-
towanych na okres od końca XII wieku (wykop  
nr 13, warstwa XIVa) do początków okresu no-
wożytnego (wykop nr 10, warstwa I oraz wykop  
nr 12, warstwa I). Wydaje się, że można podjąć 
próbę dokonania pewnych uogólnień na temat 
chronologii tego rodzaju zabytków. Prawdopo-
dobnie pojawiły się one w we wczesnym średnio-
wieczu, najwcześniej na początku XI wieku, ale 
występują przez cały okres średniowiecza (egz. 
kołobrzeskie w 1. połowie XIV wieku) i trwają  
w głąb okresu nowożytnego, o czym świadczy je-
den egz. ze szczecińskiego zamku, odkryty w na-
warstwieniach nowożytnych datowanych na lata 
1575–1637 (Cnotliwy 2014, 358). 

Oprócz ciężarków do sieci, wśród zabytków 
wyróżniono inny przedmiot określony jako cię-
żarek (28/1/S) wypalony w atmosferze utlenia-
jącej na kolor ceglasty. Ma kształt nieregularny,  
w przybliżeniu nieco nawiązujący do stożka o boku 
ściętym w wielościan, z nieregularnym otworem 
w górnej części. W części dolnej znajduje się uby-
tek uniemożliwiający stwierdzenie, czy pierwotnie 

Sławomir Słowiński
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był tam otwór. Wnętrze przedmiotu jest puste,  
gr. ścianki wynosi ok. 0,5–1 cm (ryc. 207:4). Do 
zabytku tego nie znaleziono analogii. W Kołobrze-
gu, w nawarstwieniach późnośredniowiecznych 
znaleziono natomiast zestaw pięciu przedmiotów, 
o kształtach określonych jako beczułkowate, lub 
też w kształcie stożka o ściętym czubku, wykona-
nych z gliny i wypalonych w atmosferze redukcyj-
nej o zbliżonych wymiarach, 4–5,2 cm wys. (Ręb-
kowski 1998, 281, ryc. 54:1, 4, 7; 115:1; 10:2). 
Wydaje się, że omawiany okaz szczeciński mógł 
pełnić funkcję zbliżoną do kołobrzeskich, czyli 
ciężarka do sieci. Został znaleziony w wykopie nr 
10, w warstwie I datowanej na okres nowożytny 
(wraz z innym ciężarkiem do sieci – 5/1/S). 

Pionek do gry

Przedmiot określony jako pionek do gry ma postać 
płaskiego krążka wykonanego z wypalonej gliny  
o barwie czerwonobrunatnej (203/1/S). Jest on 
obustronnie zdobiony niezbyt głębokimi, liczny-
mi nakłuciami układającymi się we wzory – spira-
li na jednej stronie oraz koncentrycznych pierście-
ni ze środkiem wypełnionym liniami pionowymi,  
z drugiej (ryc. 207:5). W Szczecinie, jak do tej 
pory, nie natrafiono na podobne okazy, poza krąż-
kiem z niewypalonej gliny, odkrytym podczas ba-
dań na Rynku Warzywnym, a posiadającym na 
jednej stronie sześć wgłębień (Kowalska 2011b, 
341, ryc. 212:11). W literaturze przedmiotu tego 
typu zabytki są często określane jako piony do gier 
(Rulewicz 1958, 334). 

Jako prawdopodobne piony do gier wskaza-
no także znaleziska z Kołobrzegu, chociaż znacz-
nie różnią się one od omawianego egz. (nie posia-
dają zdobień, a mają za to centralnie umieszczo-
ny otwór (Rębkowski 1996b, 342, ryc. 67:6; 76:2; 
1998, 281). Stosunkowo licznie znajdowane na 
osadach, jak i cmentarzyskach, przedmioty tego 
typu dość znacznie różnią się formą, wielkością, 
zdobieniem i surowcem, z którego zostały wyko-
nane. Przeważnie wytwarzano je z poroża lub ko-
ści, czasami używano drewna lub kamienia, rza-
dziej szkła bądź bursztynu. 

Krążek szczeciński sprawia trudności interpre-
tacyjne ze względu na zdobienie występujące po 
obu stronach i dość znaczną średn. – 4,2 cm. We 
wczesnym średniowieczu gry planszowe trakto-
wane były z większą uwagą, służąc nie tylko roz-
rywce – były sposobem obrazowania rzeczywi-
stości, miały odniesienia do mitologii i ważnych 

wydarzeń militarnych (Stempin 2011, 345). Uwa-
gi te dotyczą także czasów wcześniejszych, pogań-
skich, nie można bowiem wykluczyć, że omawiany 
krążek ma związek z reminiscencją dawnych wie-
rzeń i zwyczajów (Prokopiuk, Gadacz 2001, 196–
198), zwłaszcza w kontekście pokrywających jego 
powierzchnię zdobień spiralą i koncentryczny-
mi kręgami, które mają bardzo bogate odniesienia 
symboliczne i to zarówno w kulturach pozachrze-
ścijańskich (Cirlot 2006, 382–382), jak i w kręgu 
kultury chrześcijańskiej (Forstner 2001, 58–59). 
Nie znając pełnego kontekstu nie można w sposób 
niebudzący wątpliwości zinterpretować funkcji 
tego przedmiotu. Został on znaleziony w wykopie  
nr 13, w warstwie XI, a datowanej na połowę  
XIII wieku.

Tygielek

Jest to fragm. (mniej niż połowa) cienkościenne-
go naczyńka z białej, bardzo mocno spieczonej 
glinki. Ma okrągłe dno ze śladami podważania  
i odcinania, wylew prawdopodobnie był czworo-
kątny (ryc. 207:6). Pierwotna wys. nie jest moż-
liwa do otworzenia. Na powierzchni zewnętrz-
nej widoczne są miejscowo ślady wysięku szkli-
wa lub glazury. Jeżeli jest to tygielek, to jego nie-
wielkie rozmiary sugerują używanie przy prze-
róbce stłuczki szklanej. Znaleziono go w wyko-
pie nr 8, w warstwie I, datowanej na XVIII wiek, 
ale prawdopodobnie zalegał na wtórnym złożu. Na 
Pomorzu, jak do tej pory, fragm. tygielków służą-
cych do przerobu stłuczki szklanej znaleziono tyl-
ko w dwóch ośrodkach i są to wyłącznie tygielki 
wczesnośredniowieczne. W Szczecinie znalezio-
no sześć fragm. w wykopach na Wzgórzu Zamko-
wym (Dekówna 1980, 354–356, ryc. 19b, 21d–h, 
31, 32; 1983, 268, 270). Ich chronologia zamy-
ka się w przedziale 4. ćwierć IX – połowa X wie-
ku. Także w wykopie VI na kwartale V odkryto 
24 tygielki w dziewięciu warstwach kulturowych. 
Ich chronologia określona została w przedziale od  
1. ćwierci XII do 2. ćwierci XIII wieku. Brak ich 
natomiast w innych wykopach na terenie Szczeci-
na. W nawarstwieniach w Wolinie odkryto cztery 
egz. podczas badań powojennych (Olczak, Jasiewi-
czowa 1963, 91–95, ryc. IVk, Va) oraz sześć egz. 
w trakcie prac prowadzonych przed wojną (Wilde 
1953, 94–97). Tygielki z tych dwóch ośrodków jed-
nak bardzo różnią się formą od okazu z kwartału I. 
Są grubościenne i mają spiczaste dna. Omawiany 
tygielek szczeciński jest prawdopodobnie młodszy 
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i należy go datować albo na późne średniowiecze, 
albo na okres nowożytny. W nawarstwieniach wy-
eksplorowanych na zamku w Szczecinie natrafio-
no na fragm. kilku tygielków, datowanych na okres 
od końca XVI do początku XIX wieku (Cnotliwy 
2014, 34, 195, ryc. 20). Jeden z nich znaleziono  
w wypełnisku latryny nr 1, w warstwie II (Wil-
gocki 1983, 57, ryc. 45). Ma on bardzo zbliżoną 
formę do okazu z kwartału I i jak do tej pory jest 

jedyną analogią do prezentowanego okazu. Sze-
rokie datowanie mają tygielki znalezione pod-
czas badań w Stralsundzie, przy Jacobiturmstrasse 
4/5 (Ernst 1998, ryc. 7, 5–13), datowane od koń-
ca XIV do początków XVIII wieku. Należy jednak 
podkreślić, że w nawarstwieniach przebadanych w 
obrębie kwartału I, nie natrafiono na inne zabyt-
ki poświadczające stosowanie odlewania metali  
czy też szkła.

Sławomir Słowiński
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W jednej ze skrzyń konstrukcyjnych najmłodszej 
fazy wału (faza III, podfaza 5, warstwa XIV) na-
trafiono na unikatowy przedmiot – duży fragm. 
barwnie zdobionej, migdałowatej tarczy drewnia-
nej (175/1/S; ryc. 208:1). Jej łukowato sklepiona 
górna krawędź tworzy charakterystyczny szpic. Ze 
względu na to, że zachowała się fragmentarycznie 
można podać jedynie przybliżone wymiary – wys. 
1,25–1,35 m, maks. szer. 0,86 m. Pomiary wyko-
nane przed i po konserwacji różnią się ze wzglę-
du na o 3,5% skurcz, który nastąpił po wydobyciu 
przedmiotu z ziemi i podczas zabiegów konserwa-
torskich (ryc. 208:2–3). Obecnie tarcza jest płaska, 
nie wiadomo, czy pierwotnie była łukowato wy-
gięta, a dopiero na skutek procesów podepozycyj-
nych uległa spłaszczeniu (ryc. 209:1).

Do wyrobu tarczy użyto drewna olchowego. 
Mógł być to wybór świadomy, podyktowany prag-
matyzmem. Drewno olchowe bowiem jest lekkie, 
miękkie i szybkoschnące, a więc wygodne w ob-
róbce i co ważniejsze, charakteryzuje się krótki-
mi słojami bardzo odpornymi na rozszczepianie  
i pęknięcia (Rudziński 2009, 29). Ta ostatnia ce-
cha niewątpliwie wpływała na funkcjonalność wy-
robu. Wybór olchy mógł również wynikać z lokal-
nych tradycji ciesielskich, a możliwe, że również 
z tak zupełnie prozaicznych powodów, jak dostęp-
ność surowca. Olcha jest bowiem pospolitą rośliną 
rosnącą na podmokłych gruntach. Trzeba jednak-
że wyraźnie zaznaczyć, że w świetle analiz specja-
listycznych gatunek ten wykorzystywany był naj-
częściej do wyrobu tarcz od starożytności do (co 
najmniej) wczesnego średniowiecza (Dowen, Ma-
rek, Słowiński, Uciechowska-Gawron w druku, 
tam dalsza literatura).

Szkielet tarczy wykonany został w konstruk-
cji plankowej, z sześciu dranic o szer. 6,5–17 cm  
i gr. 0,4–0,7 cm, ułożonych ciasno obok siebie, 
stykających się brzegami. Niewyjaśniony pozos-
taje sposób ich zespolenia. Mogły być złączone 

jakąś bliżej nieokreśloną mieszaniną klejącą po-
chodzenia roślinnego (żywicznego) lub zwierzę-
cego (kostnego). Nie ma także śladów innego łą-
czenia, na przykład za pomocą kołeczków drew-
nianych. Tarcza nie miała umba, nie zaobserwo-
wano również żadnych pozostałości po wzmocnie-
niu krawędzi, chociaż jej sfazowanie na obwodzie 
sugeruje, że tarcza mogła mieć pierwotnie metalo-
we okucie, jak w przypadku podobnie ukształto-
wanych brzegów tarcz z Illerup, przy których oku-
cia się zachowały (por. Dowen, Marek, Słowiński, 
Uciechowska-Gawron w druku).

W celu wzmocnienia pokryto jej powierzchnię 
powłoką z niewyprawionej skóry. Na tego typu za-
bieg mogłyby wskazywać ślady po jakiejś oleistej 
substancji odkryte podczas zabiegów konserwa-
torskich (Jagielska 2007, 378, 381). Eksperymenty 
przeprowadzone w ramach odtwórstwa historycz-
nego sugerują użycie oleju lnianego w celu nada-
nia przezroczystości i uwidocznienia wzoru nama-
lowanego na drewnie (por: Ilkjær 2001, 19, 361, 
dalsza dyskusja: Dowen, Marek, Słowiński, Ucie-
chowska-Gawron w druku). Po wewnętrznej stro-
nie tarczy zachował się lewy imacz, wykonany  
z paska skóry o dł. 42 cm. Umocowany był za po-
mocą gwoździ, na co wskazują niezbyt starannie 
wykonane otwory w skórze (w odległości 28 cm 
od siebie). Ślady po gwoździach widoczne są rów-
nież na dranicach – dziewięć otworów w grupach 
po cztery i pięć (w odległości 24 cm od siebie). 
Zdaje się to wskazywać na istnienie, niezachowa-
nych do dzisiaj, pasa naramiennego i drugiego ima-
cza. Prawy imacz najprawdopodobniej był znacz-
nie krótszy, ale pozwalał na pewny chwyt dłonią. 
Rozmieszczenie otworów nie w środku ciężkości 
tarczy, ale nieco poniżej, może sugerować jej złe 
wyważenie. Taka opinia pojawiła się już w lite-
raturze przedmiotu (Głosek, Uciechowska-Gaw-
ron 2011, 271), ale w świetle ponownej anali-
zy wydaje się dosyć dyskusyjna (Dowen, Marek, 
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Słowiński, Uciechowska-Gawron w druku). Przy 
tak bogatym malowaniu (o czym świadczą m.in. 
analizowane pigmenty) i staranności wykonania 
wydaje się mało prawdopodobne, aby rzemieślnik 
wywiercił otwory tak niedbale. Jedną z zapropo-
nowanych funkcji nisko położonych imaczy było 
wykorzystanie ich do chwytu umożliwiającego 
zarzucenie na plecy, co było korzystne zwłaszcza 
podczas akcji oblężniczych. Wiele późnośrednio-
wiecznych rycin pokazuje taki sposób noszenia 
tarczy przez zbrojnych zbliżających się do sztur-
mowanych umocnień. Specjalne, ciężkie pawęże 
należące do kategorii znanej pod niemiecką na-
zwą Sturmwand mają nisko umieszczone imacze, 
aby można było je w razie potrzeby przerzucić do 
tyłu, chroniąc jednocześnie głowę przed spadają-
cymi z murów kamieniami oraz innymi pociskami  
(por. Wegeli 1920, 4–5). 

Różne rozwiązania techniczne mocowania pa-
sów naramiennych i imaczy znane są z licznych 
źródeł ikonograficznych, na których ukazywa-
na jest również wewnętrzna strona tarcz. Wydaje 
się, że taśmy nośne wykonywano głównie ze skó-
ry, choć nie można też wykluczyć pasów i ima-
czy tekstylnych. W przypadku tarcz migdałowa-
tych wykorzystywano obydwa systemy montowa-
nia uchwytów przystosowanych do noszenia na 
przedramieniu i wieszania na plecach. A. Nadol-
ski (1994, 62), za Z. Żygulskim (1982, 42, ryc. 12) 
prezentuje również układ imaczy polegający na 
ułożeniu ich w prostokąt. Bogatym źródłem roz-
maitych przedstawień tarcz jest Opona z Bayeux 
(Grape 1994). Z obrazów na tej tkaninie, oraz za-
mieszczonych na kartach Biblii z początków XII 
wieku przechowywanej w Bibliotece Miejskiej  
w Dijon, znane są również tarcze z jednym ela-
stycznym imaczem przechodzącym przez całą ich 
szerokość (Grape 1994, ryc. 2).

Powierzchnię frontu tarczy pokryto barwną de-
koracją, z której zachowały się fragm. malowane 
czerwoną, żółtą i czarną farbą (ryc. 209:2). W mo- 
mencie odkrycia malatura była całkiem dobrze wi-
doczna. Część centralną zajmuje czerwono-żół-
ty stylizowany krzyż o rozszerzających się ramio-
nach. Obrzeże okala „bordiura” o szer. 8,5–10,5 cm,  
wyodrębniona za pomocą kreski wykonanej czar-
ną farbą. Wypełniają ją powtarzające się czerwone 
koła i czarne owale, wewnątrz których umieszczo-
no żółte rozety na czerwonym tle.

W literaturze upowszechnił się pogląd, że zdo-
bienie powierzchni tarcz znakami identyfikacyjnymi 

było wynikiem zmian sposobów walki i związane 
jest z ewolucją rynsztunku wojennego, a zwłasz-
cza z wprowadzeniem hełmów zasłaniających 
twarz przyłbicą, tzw. garnczkowych, co spowodo-
wało, iż odziani w zbroje rycerze stawali się nie-
rozróżnialni. Różnego rodzaju znaki widniejące na 
tarczach miały indywidualizować i stanowić znaki 
rozpoznawcze ich właścicieli. Początkowo zmie-
niały się wraz z fantazją właściciela, z czasem 
przyjmowane na stałe, przekształciły się w zna-
ki protoheraldyczne (Pastoureau 1983, 74; 2006, 
237 n.). Symbolika przedstawień była na ogół bar-
dzo prosta: np. lew uosabiał siłę, baranek niewin-
ność, dzik odwagę, krzyż zaś był godłem chrześci-
jańskich rycerzy wyruszających do Ziemi Świętej  
(Pastoureau 1983, 95).

Znaleziska archeologiczne wczesnośrednio-
wiecznych drewnianych tarcz są niezwykle rzad-
kie. Oprócz szczecińskiej znany jest zaledwie je-
den okaz z Seedorf (Szwajcaria), przechowywany 
w zbiorach Schweizerisches Landsmuseum w Zu-
richu. Z naszym egz. łączy ją fakt zdobienia po-
wierzchni. W przypadku szwajcarskim jest to lew 
stojący na tylnych łapach, przedstawiony na gra-
natowym tle. Na podstawie tego wizerunku tarczę 
wiąże się z rodziną Brienz i datuje na koniec XII  
i pierwsze lata XIII wieku (Klučina 2004, 172). 
Tarcza z Seedorf, jak wykazała specjalistyczna 
analiza wykonana podczas jej konserwacji (por. 
Senn, Moser 1991), nigdy nie była tarczą migda-
łowatą dostosowaną później do wymogów pla-
cu boju przez odpiłowanie jej górnej części. Ani 
szkielet, ani malatura nie były przerabiane i zmie-
niane. Teorię, że tarcza z Seedorf została wyko-
nana ze starszego okazu migdałowatego wpro-
wadził do literatury H. Schneider (1951). Zo-
stała ona jednak skutecznie podważona przez  
M. Senna i F. Mosera (1991). Tarcza z Seedorf jest 
więc, zgodnie z nowszą literaturą, wczesną odmia-
ną tarczy trójkątnej, nie zaś tarczą migdałowatą  
(por. Kohlmorgen 2002).

Tarcze o migdałowatym kształcie, typowe dla 
wczesnego średniowiecza, występowały w Europie 
od końca X do XIII wieku. Jak stwierdza Z. Żygul-
ski „jest to na pewno wynalazek zachodni” (Żygul-
ski 1982). W połowie X wieku znane są na terenach 
bizantyńskich i islamskich (por. Dowen, Marek, 
Słowiński, Uciechowska-Gawron w druku, tam lite-
ratura). Ich najstarsze przedstawienia ikonograficz-
ne pochodzą z terenów Hiszpanii, Włoch i Francji, 
skąd mieli przejąć je Normanowie i rozpowszechnić 
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po całej Europie (Żygulski 1982, 41, 42). Z Ewan-
geliarza cesarza Ottona III, datowanego na lata 
983–991, znane jest wyobrażenie pieszego wojow-
nika uzbrojonego we włócznię ze skrzydełkami  
i tarczę migdałowatą (Oakeshott 1994, 176, ryc. 81). 
W Biblii z Rodos (koniec X lub początek XI wieku) 
ukazano jeźdźców z tarczami w rękach w scenie  
z bitwy Machabeuszy (Edge, Paddock 1988, 29).  
O powszechnym użyciu w XI wieku tarcz migdało-
watych (również tych malowanych w różne wzory) 
przez wojowników zarówno pieszych, jak i konnych 
świadczy też wspomniana już wcześniej Opona  
z Bayeux z 1066 roku (Grape 1994).

 Z ikonografii związanej z ziemiami polskimi 
tarcze migdałowate znane są np. z tzw. Ewange-
liarza (Kodeksu) Pułtuskiego z 2. połowy XI wie-
ku (Grzesik 2003, 19), Biblii Płockiej z 2. ćwier-
ci XII wieku (Bieniak 2003, 64), kielicha z Trze-
meszna datowanego na koniec XII wieku (Walic-
ki red. 1971, 608), pieczęci książąt pomorskich –  

Kazimierza I dymińskiego (przed rokiem 1180)  
i Bogusława II uznamskiego (przed 1120 rokiem) 
(Bobowski 1989, fot. 1, 3), pieczęci książąt ślą-
skich – Henryka II Pobożnego i Henryka I Bro-
datego pochodzących z XIII wieku, gdzie na tar-
czach widnieją herby tych książąt (Wawrzonow-
ska 1976, tabl. II, 4, 5). Tarcze migdałowate od XI 
wieku znane były również w świecie islamskim, 
zarówno w Hiszpanii, jak i w Egipcie (Nicolle 
1976, 99), gdzie miały pojawić się pod wpływem 
europejskim (Hoffmeyer 1966, 21–76). 

Tarcza ze Szczecina znaleziona została w wy-
pełnisku jednej ze skrzyń konstrukcyjnych wału 
drewniano-ziemnego, datowanej dendrochronolo-
gicznie na lata 1170–1197. Chronologia ta odpo-
wiada schyłkowemu okresowi użytkowania uzbro-
jenia tego typu. Wydaje się prawdopodobne, że 
mogła tu dotrzeć wraz z wojskami duńskimi, któ-
re w 2. połowie XII stulecia kilkukrotnie (w latach 
1173 i 1189) oblegały miasto. 

II.7. Wczesnośredniowieczna tarcza
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Naczynia toczone

Misy 

Z materiału z kwartału I pochodzą zaledwie czte-
ry przedmioty, które można przyporządkować do 
tej kategorii, choć w innych wykopach na Pod-
zamczu występują powszechnie. Wszystkie za-
chowały się fragmentarycznie. Należą do typu mis  
toczonych jednostronnie.

Sposób ich wykonania był rekonstruowany w li - 
teraturze wielokrotnie (np. Barnycz-Gupieniec  
1961, 394; Baran 2003, 80 n.; Polak 1997a, 229). 
Z przedzielonego na pół kloca drewna odcinano 
potrzebny kawałek i przy pomocy siekiery ocio-
sywano zewnętrznie nadając kształt zbliżony do 
półkuli. Następnie za pomocą ośnika o prostym 
ostrzu wycinano przez środek pas, którego central-
ny odcinek stanowiło dno, po obu jego stronach 
mniejszymi płaszczyznami ścinano boki. Tak ufor-
mowany półwytwór miski od środka wytaczano na 
tokarce nadając mu kształt wycinka kuli. Central-
nie wydzielano nieco bardziej płaską strefę dna. 
Produkowanie mis toczonych jednostronnie, w po-
równaniu z toczeniem dwustronnym, pozwalało na 
znaczne skrócenie czasu wytwarzania, co zapewne 
miało wpływ na ich cenę i dostępność.

Tylko jedna z mis (19/1/S) wykonana została  
z drewna klonowego. Pochodzi ona z nowożyt-
nej latryny nr 1 (warstwa II). Jej stan zachowa-
nia (trzy zniekształcone fragm.) nie pozwalał na 
odtworzenie kształtu ani średnicy. Wszystkie po-
zostałe misy znalezione na omawianym kwartale 
są z drewna jesionowego. Dwie z nich pochodzą 
z warstwy XII, datowanej na okres po 1216 roku. 
Pierwsza (172/1/S) miała okrągły zarys wylewu  
o średn. 19,4 cm (ryc. 210:1), druga (81/1/S) za-
chowała się w niewielkim fragm., z którego nie 
da się zrekonstruować jej kształtu ani rozmiarów. 
Trzecia (129/1/S), owalna o średn. 18,4–21 cm zo-
stała znaleziona w warstwie IV datowanej ogólnie 

na okres średniowieczny (ryc. 210:2). Ostatnia  
z mis (391/1/S) należała do odmiany o wielokąt-
nym zarysie wylewu. Stan jej zachowania nie po-
zwala na ustalenie rozmiaru. Wydobyto ją z wy-
pełniska beczki odwadniającej przy murze miej-
skim (sondaż nr 1, który następnie wszedł w skład 
wykopu 14).

Misy toczone jednostronnie występują pow-
szechnie we wszystkim miastach o metryce śre-
dniowiecznej, jednak nigdzie nie odkryto ich w tak 
dużej liczbie, jak w Szczecinie (Cnotliwy 1980, 
340–344, ryc. 12,5–9; Baran 2003, 80, tab. 5–6). 
Były produkowane nieprzerwanie przez mniej 
więcej 250 lat. Idea tej formy zrodziła się ok. poło-
wy XIII wieku prawdopodobnie na terenie północ-
nych Niemiec i za sprawą kolonizacji szybko roz-
przestrzeniła się na inne obszary. W Polsce poja-
wienie się tej nowej techniki wiąże się z licznymi 
w tym czasie lokacjami miast na prawie niemiec-
kim (Barnycz-Gupieniec 1961, 402; Cnotliwy,  
Nawrolski 1996, 319; Baran 2003, 84).

Talerze 

Z kwartału I pochodzą tylko dwa fragm. talerzy. 
Pierwszy, mocno zniszczony i zdeformowany 
(237/1/S) wykonano z drewna jesionowego. Wy-
dobyto go warstwy V datowanej ogólnie na okres 
średniowieczny. Ze względu na stan zachowania 
nie można odtworzyć jego wymiarów. Jest to egz. 
ze słabo wyodrębnionym płaskim dnem, jakie spo-
tyka się w wielu innych ośrodkach, np. w Gdańsku 
(Barnycz-Gupieniec 1959, 94), czy Międzyrze-
czu (Woźnicka 1961, tab. 8, 9, 11). W Szczecinie  
zdecydowana większość tego typu talerzy podcho-
dzi z XIII wieku (Baran 2003, 86–88).

Drugi fragm. (19/1/S) został znaleziony w war - 
stwie II nowożytnej latryny nr 1 użytkowanej 
od końca XVI do XVIII wieku. Wytoczono go  
z drewna klonowego. Ma formę zbliżoną do 
współczesnych tradycyjnych talerzy – dno płaskie, 
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płynnie przechodzące w kołnierz, od zewnątrz za-
znaczone mocniejszymi cięciami noża tokarskie-
go. Jego średn. wynosi 19, gr. dna 0,7, ścianki  
0,5 cm. Centralnie w dnie płytko wyryto ostrym 
szpiczastym narzędziem merk w kształcie zbliżo-
nym do litery A (znak właściciela? wytwórcy?). 

Puchar 

Pojedyncze naczynie (276/1/S) tego typu znale-
ziono w warstwie II latryny nr 1. Czasza ma pro-
ste, cienkie ścianki (0,2 cm) lekko rozchylone  
w kierunku wylewu. Wylew jest obecnie owalny –  
lekko zdeformowany. Pierwotnie był prawdopo-
dobnie kolisty i miał średn. 6,7 cm. Czasza osa-
dzona została na wyodrębnionej stopce o kształ-
cie wypukłego krążka z płaskim dnem i średn. 
5,7 cm. Na brzegu stopki widoczny jest niewielki 
trójkątny ubytek wycięty zdaje się intencjonalnie 
(znak własnościowy?). Całkowita wys. naczynia 
wynosi 8,9 cm, z czego 2,5 cm przypada na stop-
kę. Powierzchnię zewnętrzną pokryto czarną far-
bą, na tle której wymalowano trzy czerwone do-
okolne pasma o różnej szerokości. Rozmieszczo-
no je przy krawędzi wylewu (najcieńsze), poniżej 
połowy wys. oraz u podstawy czaszy (najgrubsze),  
co optycznie czyni kielich bardziej wysmukłym 
(ryc. 211). 

Naczynia tego typu na terenie Polski pojawiły 
się prawdopodobnie dopiero w okresie wprowa-
dzania chrześcijaństwa i pełniły początkowo funk-
cje liturgiczne. Szybko zostały przejęte przez kul-
turę dworską, gdzie podawano w nich szlachet-
niejsze trunki, głównie wina, które na terenie Eu-
ropy północnej były towarem luksusowym (Baran 
2003, 98). Omawiany puchar został znaleziony  
w kontekście naczyń z końca XVI–XVIII wieku. 

Naczynia klepkowe

Różne naczynia klepkowe wchodziły w skład stan-
dardowego wyposażenia gospodarstw domowych 
już w okresie wczesnego średniowiecza. Używa-
no ich zarówno do przechowywania bądź transpor-
tu artykułów sypkich i płynnych, jako opakowań, 
jak i w charakterze naczyń stołowych. Niemal ma-
sowo znajdowane są podczas wykopalisk prowa-
dzonych na terenie miast lokacyjnych (np. Bar-
nycz-Gupieniec 1959, 54; Polak 1998a, 253; Ba-
ran 2003, 110–117; Kowalska 2011b, 228–230). 
Należą do wyrobów, które dzięki prostej techni-
ce wykonania i wykorzystaniu łatwo dostępnych  
surowców, produkowano w ogromnych ilościach.  

Z klepek o zestandaryzowanych wymiarach i kształ-
tach można było zestawiać różne naczynia w za-
leżności od wielkości dna i nachylenia pobocznic. 
Były tanie i funkcjonalne, chętnie używane przez 
ludzi wszystkich stanów (Woźnicka 1961, 40–41). 
Znaleziska z kwartału I można przyporządkować 
do zaledwie kilku kategorii funkcjonalnych: misek, 
cebrzyków i beczek.

Miski klepkowe 

W omawianym materiale znaleziono tylko osiem 
części misek – typ B1 (wg typologii A.B. Kowal-
skiej (2011b, 244–252): pojedynczych klepek1  
i ułamka dna (181/1/S, ryc. 212:4). Wykonywa-
no je z małych trapezowatych klepek. Charaktery-
styczne, schodkowate zaciosy dla oparcia wiklino-
wych obręczy po stronie zewnętrznej i wątor przy 
dolnej krawędzi od wnętrza, w którym umiesz-
czano dno, pozwalały złączyć wszystkie elementy  
w jedną całość, nadając donicowaty kształt. Zna-
lezione na kwartale I fragm. misek pochodzą z ra-
czej niewielkich egz. – ich wys. mieści się w prze-
dziale 5,2–8,8 cm, średn. denka wynosi 8,8 cm 
(ryc. 212:4). Należą do dwóch odmian – misek 
dwuobręczowych (typ B1b – 5 egz.; ryc. 212:1,2) 
i jednoobręczowych (typ B1a – 2 egz.; ryc. 212:3). 
Wykonano je w większości z drewna sosnowe-
go, a tylko dwie z drewna świerkowego. Świer-
ki nie rosły w średniowieczu na nizinnych obsza-
rach Pomorza, zatem drewno musiało być sprowa-
dzane. Istnieje domniemanie, że klepki świerko-
we pochodzą z rejonu sudeckiego, skąd mogły być 
dostarczane na tereny nadmorskie szlakiem od-
rzańskim, w postaci gotowych wyrobów lub pół-
wytworów (Baran 2003, 111). Miski z jedną ob-
ręczą wykonane z tego gatunku drewna wystę-
pują powszechnie we Wrocławiu (Świętek 1999, 
107; Wysocka 2001, 173). Być może rzemieślnicy 
śląscy produkowali je nie tylko na potrzeby wła-
snego regionu, ale zaopatrywali także inne rynki  
(Baran 2003, 111).

Dwie z opisywanych klepek mają wczesną chro - 
nologię – ok. 1. połowa XII wieku (warstwa 
XXIX) i koniec XII wieku (warstwa XIVa). Zna-
leziono je w warstwach konstrukcyjnych wału 
obronnego, gdzie dostały się najpewniej wraz  
z ziemią pochodzącą z warstw osadniczych pod-
grodzia. Pozostałe pochodzą z XIII wieku.

1 Nr inw. 79/1/S, 80/1/S, 133/1/S, 169/1/S, 182/1/S, 205/1/S, 338/1/S.
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Wczesną metrykę misek klepkowych w Szcze-
cinie poświadczają znaleziska z Rynku Warzyw-
nego z końca XI wieku (Nadodrzańskie centrum, 
542, tab. 58), czy kwartału V Podzamcza datowa-
ne na połowę XII wieku. Ich liczba rośnie w dru-
giej połowie tego stulecia, aby swoje apogeum 
osiągnąć (podobnie jak i innych ośrodkach) w XIII 
i XIV wieku. Były one w powszechnym użyciu 
jeszcze w XV stuleciu (Baran 2003, 117).

Cebrzyki 

Z kwartału I pochodzą 24 klepki (typu B2) naj-
prawdopodobniej będące częściami cebrzyków. Są 
to w większości pojedyncze klepki i dna (często 
tylko fragmentarycznie zachowane)2. Zostały zna-
lezione w nawarstwieniach i obiektach z różnych 
okresów chronologicznych.

Większość trafiła tu przypadkowo wraz z zie-
mią przywiezioną do wznoszenia wału na różnych 
etapach jego budowy czy renowacji – generalnie 
pod koniec XII wieku (poza dwiema klepkami  
z warstwy z 1. połowy XII wieku). Niewielka 
liczba – zaledwie pięć klepek pochodzi z warstw 
osadniczych z XIII wieku (120/1/S – jedna klep-
ka datowana na 2. połowę XIII oraz 146/1/S,  
ryc. 213:1) – cztery klepki datowane na początek 
XIII wieku). Cebry klepkowe były użytkowane 
także w czasach nowożytnych, o czym świadczą 
egz. wydobyte z latryny nr 1 użytkowanej od koń-
ca XVI do XVIII wieku3 (ryc. 213, 214).

Generalnie przedmioty te reprezentują dwie for-
my: ściętego stożka i cylindryczną. Liczbowo do-
minują cebry stożkowate. Dwa naczynia w kształ-
cie ściętego stożka udało się rysunkowo zrekon-
struować i ustalić ich wymiary: średn. górą –  
16,8 i 15,1 cm, dołem 24,4 i 21 cm, wys. 16,4  
i 15,4 cm, gr. dna 1 cm, gr. klepek 1,1 i 1,4 cm;  
dna o średn. 22 cm umieszczono w wątorach  
o trójkątnych przekroju, wyciętych w odległości 
1,4 i 1,5 cm od  dołu klepek. 

Pozostałe znaleziska to luźne klepki o wys. 15– 
24 cm, szer. 4,1–7 cm i gr. 0,5–1,2 cm. Wątory mia-
ły kształt trójkątny lub prostokątny i były umiesz-
czane w odległości 1,3–1,5 cm od dolnej krawędzi. 

2 Nr inw. 131/1/S – dwie klepki (warstwa XIVa) (ryc. 213:2–3), 
132/1/S – jedna klepka (warstwa XIVa) (ryc. 213:4), 245/1/S –  
jedna klepka i połowa dna (warstwa XVII) (ryc. 213:5–6), 
269/1/S – trzy klepki (warstwa XVII) (ryc. 214:1), 319/1/S –  
dwie klepki (warstwa XV) (ryc. 214:2), 339/1/S – dwie klepki  
(warstwa XXXI) (ryc. 214:3).

3 Nr inw. 21/1/S – całe naczynie (ryc. 214:4), nr inw. 33/1/S – denko, 
nr inw. 34/1/S – denko, nr inw. 35/1/S – cztery klepki (latryna nr 1).

Jedna z klepek miała w górnej części wyciętą 
wielokątną główkę, która służyła do mocowania 
uchwytu do przenoszenia – sznura lub kabłąka.

Formę cylindryczną reprezentuje jeden cebrzyk 
zachowany w całości (z latryny nr 1) (ryc. 214:4) 
oraz trzy pojedyncze klepki. Okaz cały z drewna 
świerkowego miał średn. 20–20,5 cm (lekko zde-
formowany), wys. 15 cm, a szer. klepek wynosiła 
7,5–9 cm. Dwie naprzeciwległe klepki były wyż-
sze – 19,7 cm i na wys. krawędzi wylewu miały 
wycięte kwadratowe otwory (1,2 × 1,2 cm) do mo-
cowania uchwytu – prawdopodobnie sznura. Dno 
o gr. 0,7 cm osadzono w trójkątnym w przekroju 
wątorze 2,4 cm powyżej dolnej krawędzi naczy-
nia. Klepki połączono obręczami z łupanych pół-
prętów o szer. 1 cm – zachowały się dwie z nich: 
przy dnie i nieco poniżej połowy wys. cebrzyka 
(ryc. 214:1).

Trzy sosnowe klepki pochodzące również od na - 
czyń cylindrycznych miały wymiary: wys. 15–19,  
szer. 5–7, gr. 1,2–1,6 cm. Wątory do osadzenia 
den o kształcie trójkątnym i prostokątnym wycię-
to na wys. 1,5–2,5 cm od dolnych krawędzi. Na 
jednej z klepek wypalono dwukrotnie znak krzyża  
(ryc. 213:2). Zabieg taki jest niezmiernie rzad-
ko spotykany w przypadku naczyń gospodarskich 
(Baran 2003, 130). 

Oprócz den wśród omawianych przedmiotów  
są jeszcze dwa znalezione w wypełnisku latry-
ny. Miały takie same średn. – 16,5 cm, ale róż-
ne gr. 1,2 i 0,5–1cm (wyraźnie cieńszy był śro-
dek, zapewne na skutek zużycia). Brzegi den nie 
były prosto ścięte, co wskazuje, że osadzono je  
w prostokątnych wątorach. 

Do wyrobu klepek cebrzyków użyto drewna 
sosnowego, cisowego (średniowieczne) i dębowe-
go (okres nowożytny), zaś w dnach wykorzystano 
sośninę, drewno topoli i buku (okres nowożytny).

Cebrzyki należące do naczyń gospodarczych, 
występują w szczecińskich materiałach wykopa-
liskowych powszechnie począwszy od X wieku. 
Słabo rozpoznany jest materiał z okresu późnego 
średniowiecza i nowożytności. Źródła ikonogra-
ficzne i etnograficzne wskazują, że klepkowe na-
czynia gospodarcze funkcjonowały z powodze-
niem do połowy XX wieku (Baran 2003, 130).

Beczki 

Beczki (klepki typu B3) są największymi pojem-
nikami drewnianymi produkowanymi z klepek. 
Duża wytrzymałość i pojemność w stosunku do 
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wagi oraz pękaty kształt ułatwiający przetaczanie, 
stanowiły o ich popularności, jako opakowań to-
warów do dalekiego transportu. Trzeba też zazna-
czyć, że odpowiednio dobrane drewno mogło po-
zytywnie wpływać na walory smakowe produktów 
spożywczych w nich przechowywanych. W tary-
fach celnych Szczecina z XIII–XIV wieku wy-
mienia się produkty importowane i przeznaczone 
na eksport, które były przewożone w beczkach, 
m.in. wino, miód, wosk, sól, śledzie, tłuszcz rybi, 
chmiel, potaż, mięso, skóry i futra. Źródła pisane  
z tego okresu wskazują na dominującą rolę handlu, 
jako głównego czynnika ekonomicznego w gospo-
darce miasta (Zientara 1961, 415).

W materiałach z kwartału I znajduje się 75 kle-
pek pochodzących z beczek oraz 10 osobnych den 
(z reguły zachowanych częściowo). Kilka tych 
przedmiotów znaleziono w warstwach osadni-
czych (głównie z XIII wieku), ponad połowę na-
tomiast w wypełnisku latryny nr 1 oraz w piwnicy 
kamienicy nr 46, z jej gotyckiej fazy (tab. 11 i 12). 

Rozmiary beczek są różne (tab. 11–12), wys. 
mieszczą się w przedziale 29,9–80 cm, przy czym 
większość z nich jest częściowo zniszczona, co nie 
pozwala określić pełnej wys. Średn. den wynoszą 
26,6–51 cm. Wykonywano je najczęściej z dwóch 
lub trzech klepek zestawionych na styk i łączo-
nych dwoma dyblami. Ich krawędzie są obustron-
nie klinowato ścięte. Umieszczano je w wątorach 
wycinanych w odległości 2–3 cm od krawędzi 
klepek. Całość łączono za pomocą kilku obręczy 
wykonanych z półokrągłych prętów drewnianych  
(o szer. 1,5–2 cm). Zwraca uwagę fakt, że beczki 
z warstw datowanych na XIII wiek wykonywano  
z drewna sosnowego i dębowego, te z okresu no-
wożytnego były wyłącznie dębowe.

Na dwóch klepkach (obydwie pochodzą z la-
tryny nr 1) wystąpiły merki. Jeden – większy, na 
który składają się okrąg, półokrąg i linie proste, 
wyryty jest przy brzegu dna; drugi – mniejszy, wy-
palony puncą na klepce, ma postać półksiężyca  
z literą „T”. Danuta Baran uważa, że duże ryte 
znaki oznaczały właściciela towaru, zaś mniejsze 
odciśnięte gorącym stemplem wskazywałyby na 
zawartość beczki (Baran 2003, 179).

Część beczek wykorzystywano wtórnie w cha-
rakterze zbiorników na wodę w ramach systemów 
odwadniających (z wykopu 11 warstwy IV, ka-
mienica nr 46, oraz w wykopie 1/14 – przy murze 
obronnym). Beczki te (tzw. sączki) często pozba-
wione były den, a w klepkach wykonywano otwo-
ry, przez które przesączała się woda.

Pokrywy

Pokrywy nie tylko zabezpieczały zawartość na-
czyń, stanowiły też dopełnienie ich form, stano-
wiąc spójne stylistycznie, dopasowane do całe-
go kształtu zamknięcie. Z nawarstwień kwartału I 
pochodzi tylko jeden fragm. pokrywy wytoczonej  
z drewna klonowego (56/1/S). Należy do typu  
z kołnierzem wpuszczanym do wnętrza naczynia. 
Czasza o przekroju płasko-wklęsłym ma średn.  
ok. 10 cm (jest zdeformowana). Na środku znaj-
duje się spory guzowaty uchwyt (średn. ok. 3 cm). 
Elementem wyróżniającym ten egz. jest profilowa-
nie kołnierza, który zakończono wałeczkowatym 
zgrubieniem. Ten sposób stanowił najprawdopo-
dobniej zabezpieczenie pokrywy przed wysunię-
ciem w przypadku przewrócenia naczynia. Wydaje 
się, że profil zewnętrzny kołnierza był negatywo-
wym odbiciem profilu wewnętrznego naczynia, co 
dowodziłoby wielkiego kunsztu tokarza. Pokryw-
kę znaleziono w warstwie IX wykopu nr 13 dato-
wanej na połowę XIII wieku.

Na terenie Szczecina pokrywy toczone pojawi-
ły się pod koniec X wieku. Do XIII stulecia były 
to formy wpuszczane, a od końca XIII – 1. połowy 
XIV wieku nakładane na naczynie (Baran 2003, 
105). Duża kolekcja pokryw wczesnośrednio-
wiecznych pochodzi z badań na Rynku Warzyw-
nym (Kowalska 2011b, 232–233).

Czerpaki

Mianem czerpaków określa się naczynia drążo-
ne służące do nabierania płynów (lub materia-
łów sypkich) oraz do picia, z głęboką miseczką-
nabierką i dość masywnym uchwytem odchodzą-
cym skośnie w górę (najczęściej poza krawędź na-
bierki), bądź z uchwytem prostym na jednej linii  
z krawędzią miseczki. 

Podczas badań na kwartale I natrafiono na je-
den tylko fragm. czerpaka (222/1/S), w wypełni-
sku jednej ze skrzyń konstrukcyjnych wału obron-
nego (warstwa XIV, wykop nr 13, koniec XII wie-
ku). Czerpak ma ułamany trzonek i wyszczerbiony 
brzeg nabierki. Wystrugano go z jednego kawał-
ka drewna olchowego. Wydrążona, owalna nabier-
ka o średnicy zewnętrznej 8,3–9,3 cm (wewnętrz-
na 6,2–7,5 cm) ma niewielką gł. – 2,6 cm. Ułama-
ny trzonek o gr. 1,8 cm ma dł. 1,9 cm. Pod wzglę-
dem morfologicznym reprezentuje typ czerpa-
ków z uchwytem wygiętym w górę powyżej linii  
krawędzi miseczki (ryc. 215:1).
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Z wykopu nr 13 pochodzi jeszcze jeden moc-
no zniszczony przedmiot, który może być czę-
ścią czerpaka (ryc. 215:6), czy może jego półfa-
brykatem (78/1/S). Prawdopodobnie jest to fragm. 
nabierki o średn. 12 cm i nierównej gr. ścianki  
0,9–1,7 cm. Wykonany został również z drewna 
olchowego. Znaleziono go w warstwie XIIa da-
towanej na początek XIII wieku (po 1216 roku).

Czerpaki tego typu są powszechnie znane z ba-
dań wykopaliskowych. Stanowiły podstawowe 
wyposażenie gospodarstw domowych. W Szczeci-
nie znaleziono je w wykopach na Wzgórzu Zam-
kowym (Rulewicz 1983a, 277), na Rynku Wa-
rzywnym (Kowalska 2011b, 237–238) i w obrę-
bie kwartałów V, VI, XII i XIV na terenie Pod-
zamcza (Baran 2003, 159–163; Kowalska 2003d, 
299). Najstarsze są datowane na połowę X wieku. 
W niemal niezmienionej formie wykorzystywane 
były w gospodarstwach wiejskich jeszcze w XIX  
i na początku XX wieku.

Łyżki

Łyżki drewniane wykonywane były na własne po-
trzeby przez samych użytkowników. Posługiwano 
się przy tym prostymi technikami strugania i drą-
żenia. W warstwach kulturowych z kwartału I zna-
leziono pięć drewnianych łyżek. Stopień ich znisz-
czenia jest różny. W trzech przypadkach zachowa-
ły się niemal w całości, w pozostałych dwóch to 
zaledwie nabierki (ryc. 215:2–5).

Łyżka 159/1/S ma owalną, wklęsłą miseczkę 
(częściowo zniszczoną) i nieznacznie odchylony do 
góry trzonek grubszy przy nasadzie, cieńszy przy 
końcu, zdobiony na całej gł. kanelurami oraz linia-
mi utworzonymi z trójkątnych nakłuć, zakończony 
kulistym zgrubieniem prosto ściętym (ryc. 215:3). 
Wymiary: dł. 21,2, szer. trzonka 0,8–1,6 cm, szer. 
nabierki 3,3 cm, gr. nabierki 0,4 cm. Łyżkę wy-
konano z nieokreślonego bliżej drewna liściaste-
go, pierścieniowato-naczyniowego. Znaleziono ją 
w warstwie zasypiskowej skrzyni wału obronnego 
(XIVa) datowanej na koniec XII wieku. 

Kolejne dwie łyżki (196/1/S i 223/1/S) są bar-
dzo podobne pod względem formy (miseczki 
owalne, lekko wklęsłe, trzonki nieznacznie od-
chylone do góry) i zdobienia końcówki trzonków 
(pierścieniowate zgrubienie, czworoboczne przy-
cięcie zakończone szpicem) (ryc. 215:4). Zbliżo-
ne są także wymiary: dł. 22,6 i 22 cm, szer. trzon-
ka 0,8–1,4 cm, gr. nabierki (0,4 cm – zachowa-
ne fragmentarycznie). Obydwie wykonane zosta-
ły z drewna cisowego. Znaleziono je w warstwach  

IX i VIIb wykopu 13 datowanych na 1. połowę 
XIII wieku.

Analizę formalno-typologiczną łyżek ze szcze-
cińskiego Podzamcza przeprowadziła D. Baran 
(2003, 147–158). Nawiązując do wypracowanego 
przez tę badaczkę schematu typologicznego pre-
zentowane znaleziska z kwartału I można przypo-
rządkować do typu 2 – łyżek z wklęsłymi, owal-
nymi nabierkami tworzącymi właściwą misecz-
kę, których trzonki w przekroju owalne lub okrą-
głe, osadzone były pionowo lub nieznacznie od-
chylone do góry. Pojawiły się one na Podzamczu  
w 2. połowie XI wieku, ale najliczniej wystąpiły  
w końcu XII i w XIII stuleciu (Baran 2003, 156, 
ryc. 40). Ustalenia te potwierdzają wnioski z ba-
dań na Rynku Warzywnym (Kowalska 2011b, 
236–237). 

Następny przedmiot (153/1/S) to zaledwie ok. 
połowa owalnej nabierki łyżki z drewna cisowe-
go o wymiarach: 7,5 cm × 5,4? cm, gr. 0,4 cm,  
gł. ok. 1 cm. Znaleziono ją w warstwie V (wykop 
nr 13) datowanej na okres po połowie XIII wieku. 
Ze względu na zły stan zachowania niemożliwe 
jest jednoznaczne przyporządkowanie znaleziska 
do określonego typu. 

Ostatnie znalezisko (277/1/S) to łyżka z szeroką 
nabierką i prostym (zachowanym fragmentarycz-
nie) poziomo ustawionym trzonkiem. Takie wyro-
by zalicza się do kopystek. Jej wymiary to: wiel-
kość nabierki 5 × 6,7 cm, gł. ok. 1 cm, trzonek (uła-
many) owalny o szer. 1,55 i gr. 1,3 cm. Znaleziona 
została w warstwie II nowożytnej latryny nr 1. Wy-
konano ją z drewna bukowego. Wyroby o podob-
nej formie używane są do dziś w gospodarstwach 
domowych do mieszania i nakładania potraw.

Łopatki i łopaty, kijanka

Są to wielofunkcyjne przedmioty wykorzystywane 
do różnych prac w gospodarstwie domowym. Na 
kwartale I znaleziono tylko trzy przedmioty, któ-
re można zaliczyć do tej grupy. W jednej ze skrzyń 
najmłodszej fazy wału (warstwa XIVa) natrafio-
no na zniszczony przedmiot (134/1/S), który może 
być częścią niewielkiej łopaty. Część „pracują-
ca” o szer. 14,5 cm i gr. 1,5–1,7 cm jest ułamana 
(zachowana dł. 8,5 cm). Masywny trzonek (rów-
nież ułamany) ma owalny przekrój. Wykonana 
została niestarannie z drewna dębowego. Ta nie-
duża łopata mogła służyć do prac ogrodniczych. 
Większe egz. pochodzą z Rynku Warzywnego  
(Kowalska 2011b, 239–240).
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Kolejny przedmiot (60/1/S), również zachowa-
ny fragmentarycznie, mógł pełnić funkcję tzw. ki-
janki, czyli służyć do prania bielizny. Składał się  
z masywnego trzonka o owalnym przekroju  
(2 × 2,6 cm) przechodzącego łagodnym łukiem  
w płaską część „pracującą”. Zachowane wymia-
ry: dł. 28,9 cm, szer. do 6 cm, gr. ok. 1 cm. Wy-
konano ją z drewna sosnowego. Kijanka została 
znaleziona w XII warstwie osadniczej powstałej  
po 1216 roku.

Ostatnia łopatka (22/1/) jest najpewniej funk-
cjonalnie związana z wyposażeniem kuchni. 
Część „pracująca” w kształcie wydłużonego owa-
lu, na obrzeżach ścienionego, łagodnie przechodzi 
w trzonek (o przekroju prostokąta z zaokrąglony-
mi wierzchołkami 1,1 × 1,6 cm) – koniec ułamany. 
Zachowana dł. wynosi 30 cm, szer. części „pra-
cującej” 6 cm, gr. 1,1 cm (ryc. 216:1). Pochodzi  
z nowożytnej latryny nr 1.

Pałki ciesielskie

Pałki ciesielskie to narzędzia używane w pracach 
związanych z obróbką drewna. Z kwartału I po-
chodzą trzy egz. Dwie z nich znaleziono w war-
stwach związanych z podfazą 3 fazy III wału (war-
stwy XXIII i XXIIIb) z ok. połowy XII wieku. 
Jedna (340/1/S) to pałka o dł. całkowitej 36,8 cm:  
część pracująca – tłuczek o dł. 24 cm – jest  
wyraźnie wyodrębniona, w przekroju zbliżona 
do owalu o wymiarach 4,4 × 7 cm, jakby dwu-
stronnie „spłaszczona” zapewne z powodu sil-
nego zużycia, rękojeść o dł. 12,8 cm, w przekro-
ju okrągła o średn. 3,6 cm. Leżała przy skrzyni  
w wykopie nr 14. 

Drugi egz. (284/1/S) to pałka dębowa o dł. za-
chowanej 56,8 cm z niekształtnym, „maczugowa-
tym” tłuczkiem o szer. 17,6 × 4,4–9,6 cm, łagodnie 
przechodzącym w rękojeść o przekroju zbliżonym 
do trójkąta i o maksymalnej szerokości 4,8 cm. 
Znaleziono ją przy drodze wymoszczonej drew-
nem prowadzącej na szczyt wału w wykopie nr 13. 

Kolejna pałka, dębowa (59/1/S) o dł. całko - 
witej 40 cm, z wyodrębnionym tłuczkiem o dł.  
24 cm, w przekroju zbliżonym do kwadratu  
7 × 7,4 cm i rękojeści o dł. 16 cm, również pra-
wie kwadratowej 3,2 × 3,4 cm, zaokrąglonej, za-
legała w wymoszczeniu podwórza przy budynku 
zrębowym, który powstał po 1216 roku, w pierw-
szej fazie osadnictwa po zniszczeniu wału. Można  
domniemywać, że została tu porzucona po ukoń-
czeniu prac budowlanych. 

Dwa ostatnie egz. reprezentują oba typy pałek, 
które znane są z materiałów szczecińskich (Baran 
2003, 55–56). Pierwszy to pałka w kształcie ma-
czugi, gdzie obuch łagodnie przechodzi w ręko-
jeść; drugi to typ o wyraźnie wyodrębnionej części 
pracującej od rękojeści. Najstarsza taka pałka po-
chodzi z Rynku Warzywnego z 3. dekady X wieku 
(Kowalska 2011b, 279–280). 

Wrzeciona

Drewniane wrzeciona obciążone glinianymi lub 
kamiennymi przęślikami służyły do wyrobu przę-
dzy. W omawianych wykopach na kwartale I 
znaleziono dwa przedmioty tego typu – obydwa  
w nawarstwieniach umocnień obronnych (warstwy 
XVII z lat 70. XII wieku i XV z końca XII wieku).  
Wrzeciono ze starszej warstwy (243/1/S) ma dł. 
21,1 cm i przekrój w środkowej części zbliżony 
do kwadratu (w kierunku końców zaokrąglonego) 
maks. średn. wynosi 1,2 cm. Wykonane zostało  
z drewna brzozowego (ryc. 216:2). Drugi egz. za-
chował się fragmentarycznie – ma ułamany jeden 
koniec. Jego zachowana dł. to 17,8 cm. Ma okrą-
gły przekrój o maks. średn. 1,1 cm. Do jego wyro-
bu użyto trzmieliny.

Wrzeciona i przęśliki występują w szczeciń-
skich nawarstwieniach kulturowych powszech-
nie (Rulewicz 1983a, 278; Kowalska 2003d, 298–
300; 2011b, 262) i są kojarzone z wytwórczością 
domową. Dłuższych wrzecion używano do wyro-
bu nici do szycia, krótszych do wyrobu przędzy 
(Wojtasik 1963, 291; Kaube 1967, 117; por też  
rozdz. II.6). Zwraca uwagę fakt, że w warstwach 
osadniczych z XIII wieku, powstałych już po znisz-
czeniu wału, nie znaleziono żadnego wrzeciona, 
chociaż przędzenie było jednym z podstawowych 
zajęć kobiet. Podobna sytuacja miała miejsce np.  
w Kołobrzegu (Polak 1998a, 255) i Elblągu, gdzie 
również wrzeciona występują rzadko. Jerzy Maik 
tłumaczy to upowszechnieniem się kołowrotka, 
który znany był już w XIII wieku, choć przędzenie 
z użyciem wrzeciona stosowane było nadal nawet 
w okresie nowożytnym (Maik 1997, 40–42).

Przedmioty związane z rybołówstwem

Do najważniejszych przyborów rybackich należą  
sieci, które się uzbraja, czyli zaopatruje w niez-
będne elementy (pływaki i obciążniki) umożli-
wiające właściwe położenie gwarantujące łow-
ność. Do najczęściej występujących przedmiotów 
rybackich należą pływaki. Wytwarzano je z kory 
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drzew liściastych i iglastych. Zaobserwowano, że 
na terenie Pomorza Zachodniego większość pły-
waków wykonywano z kory sosnowej, podczas 
gdy na Pomorzu Wschodnim stosowano korę wie-
lu gatunków drzew (Rulewicz 1994, 144; 1999). 
Surowiec zbierano wiosną i jesienią, kiedy korę 
można najłatwiej oderwać od pnia. Nożem for-
mowano pożądany kształt, a otwory służące do 
przywiązywania pływaków do lin, wykonywa-
no ostrym końcem noża bądź świdrem żelaznym  
(Bobik 1999, 56). Niekiedy powierzchnię wygła-
dzano za pomocą narzędzi kamiennych (Rulewicz 
1994, 145). 

W materiale z kwartału I wyróżniono 10 pły-
waków (tab. 13). Nie ma wśród nich najbardziej 
„klasycznej” formy (grupa A wg typologii M. Ru-
lewicza 1994, 146–169) o kształcie owalnym, wy-
dłużonym, z końcami zaokrąglonymi bądź niekie-
dy ściętymi. Jedynie w warstwie XXII (konstruk-
cyjnej wału), na złożu wtórnym, natrafiono na pół-
wytwór takiego pływaka (279/1/S) z ułamanym 
jednym końcem (ryc. 216:3). Jego wymiary wyno-
szą 25,7 × 9 × 2,9 cm.

Do grupy B (Rulewicz 1994, 170–172) należą 
trzy egz. trapezowate (115/1/S, 194/1/S, 195/1/S). 
Najpewniej powstały z przeróbki zniszczonych 
dużych pływaków owalnych. Należą do form jed-
nostronnych – z dwoma otworami przewierco-
nymi na jednym węższym końcu. Ich wymiary 
mieszczą się w przedziale: wys. 8–0,5 cm, maks. 
szer. 7–8,7 cm, gr. 1,5–2,5 cm, średn. otworów  
0,7–0,9 cm. Znaleziono je na złożu wtórnym  
w najmłodszych warstwach wału (XIV i XV).

Większość pływaków należy do grupy C (Ru-
lewicz 1994, 172–176). Są to okazy okrągłe  
z otworem w części centralnej4. Ich średn. zawie-
rają się w przedziale 4,5–8 cm, gr. 0,7–1,5 cm,  
średn. otworów 0,7–1,5 cm. Większość, poza jed-
nym z XI warstwy osadniczej datowanej na po-
czątek XIII wieku, znaleziono na złożu wtórnym  
w warstwach konstrukcyjnych wału (XXII, 
XXIIIb, XXVIII). 

Pływaki ze wszystkich trzech przedstawionych 
tu grup występują powszechnie w średniowie-
czu na terenie całego Pomorza (Rulewicz 1994,  
146–180; Bobik 1999, 55–69).

Z rybołówstwem wiązane są przedmioty ku-
listego bądź jajowatego kształtu, zwane kulka-
mi sieciowymi. Wyrabiano je z grubszych gałęzi 

4 Nr inw. 183/1/S, 280–282/1/S, 322–323/1/S, 348/1/S.

lub pni młodych drzew. Pocięte na kawałki stru-
gano z obu końców uzyskując kształt zbliżo-
ny do kulistego. Służyły do utrzymania sieci na 
powierzchni wody (Rulewicz 1994, 183–184).  
W materiale z kwartału I znaleziono tylko jeden ja-
jowaty przedmiot tego typu (351/1/S) o wymiarach  
4 × 5 cm, wystrugany z drewna olchowego. Na 
jego powierzchni wyraźnie widać ślady strugania. 
Pochodzi z warstwy konstrukcyjnej wału (XXIII) 
datowanej na połowę XII wieku. Kulki sieciowe 
licznie znajdowane były w różnych częściach Pod-
zamcza np. na kwartale V – 64 egz. (Bobik 1999, 
69–71, tab. 9), na Rynku Warzywnym – 48 sztuk 
(Rulewicz 1994, 180–184).

Duże znaczenie w rybołówstwie odgrywają 
różnego rodzaju liny, powrozy i sznury. Wytwa-
rzano je przede wszystkim z włókien roślinnych 
(len, konopie, łyko, korzenie), rzadziej zwierzę-
cych (ścięgna, rzemienie skórzane, włosie koń-
skie). Techniki ich wykonania są prawie identycz-
ne, a różnice w nazewnictwie wynikają z gr. pro-
duktu, co przekłada się na funkcję (Rulewicz 1994, 
137). W materiale z kwartału I wystąpiły jedynie 
najgrubsze z nich – liny, które wykorzystywane 
były do ciągnienia sieci i holowania łodzi lub stat-
ków (ryc. 216:4). Zachowały się jedynie trzy nie-
wielkie kawałki lin z łyka (o dł. 10, 11 i 14 cm) 
o gr. nieco powyżej 2 cm (29/1/S). Skręcono je  
z podwójnych i potrójnych sznurów. Zostały znale-
zione w warstwie III wykopu nr 10, datowanej na  
XIII–XIV wiek.

Liny, powrozy i sznury występują w wykopach 
w różnych częściach suburbium, np. z kwartału 
V pochodzi łącznie 23,2 m tych wyrobów (Bobik 
1999, 53–54, tab. 4). Większość z nich to produk-
ty prac domowym, wykonane doraźnie na użytek 
własny. Część mogła być wyrobem miejscowych 
rzemieślników. Marian Rulewicz sugeruje istnie-
nie warsztatu powroźniczego na szczecińskim Pod-
zamczu już w XIII wieku (Rulewicz 1994, 140).

Oprawki drewniane

Z nawarstwień kwartału I pochodzą tylko dwie 
oprawki drewniane (ryc. 216:5–6). Pierwsza 
(358/1/S) wykonana została z drewna sosnowego. 
Zachowała się niemal w całości, jedynie w miej-
scu wbicia trzpienia narzędzia metalowego wi-
doczny jest nieduży ubytek. Oprawka w przekro-
ju okrągła o średn. 1,1–1,7 cm (przy końcu) ma 
dł. 5,8 cm. Otwór powstały po wbiciu trzpienia 
ma średn. 0,5 cm. Została znaleziona w warstwie  
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konstrukcyjnej wału obronnego (XXXIIb) dato-
wanej na 1. połowę XII wieku. 

Druga oprawka (141/1/S) jest bardzo zniszczo-
na, zachowana częściowo (dł. 4,8 cm), nadpalo-
na. Ma kształt walcowaty o średn. 1,45 cm. Otwór 
(średn. 0,6 cm) po trzpieniu przechodzi na wy-
lot, ale na końcu został zaczopowany drewnianą 
uszczelką. Być może została powtórnie użyta do 
oprawy narzędzia o krótszym trzpieniu. Wykona-
no ją z drewna klonowego, czyli mającego zwię-
złą, jednolitą strukturę i słoje silnie zawęźlone. 
Dobrze to świadczy o wytwórcy, który wybrał ga-
tunek drewna o dużych walorach wytrzymałościo-
wych i estetycznych (Polak 1998a, 257). Oprawka 
pochodzi z XIII warstwy osadniczej (wykop nr 13) 
powstałej po zniszczeniu wału, datowanej na po-
czątek XIII wieku.

Odpady produkcyjne

Na stosowanie przez miejscowych wytwórców 
techniki toczenia wskazuje wyróżniony wśród 
przed miotów drewnianych czop tokarski z drew-
na jesionowego (125/1/S) znaleziony w wykopie  
nr 13, w stropie warstwy XIVa stanowiącej wy-
pełnisko skrzyni konstrukcyjnej wału (na styku  
z warstwą XIII – powstałą po zniszczeniu wału  
i zajęciu terenu pod zabudowę mieszkalną). Czop 
jest zdeformowany, jego zmienna średn. wynosi 
3,6–4,5 cm, wys. 4,5 cm, gr. ścianki 1,2 cm.

Czopy są odpadami powstałymi przy produkcji 
mis. Przeznaczony na wyrób kawałek drewna naj-
pierw z zewnątrz ociosywano siekierą i poprzez wy-
gładzanie strugiem nadawano mu pożądany kształt. 
W celu skrócenia czasu toczenia, od wewnątrz 
wybierano część drewna pozostawiając jedynie  
w środku kilkucentymetrowe czopy służące do za-
mocowania przedmiotu na tokarce. Po wytocze-
niu gotowe naczynie zdejmowano i poprzez silnie  
uderzenie utrącano zbyteczne czopy, a miejsca po 
nich starannie zagładzano (Baran 2003, 57–59).

Fragmenty mebli

Wśród przedmiotów drewnianych z badań w ob rę - 
bie kwartału I wyróżniono kilka domniemanych 
części mebli. Wszystkie wydobyto z warstwy II la-
tryny nr 1, co wskazuje na ich nowożytną chronolo-
gię (XVI–XVIII wiek).

Ozdobnie profilowane trzy sosnowe deski 
(31/1/S) o gr. 2,3 cm i maks. wys. 41 cm, mogą po-
chodzić z oparcia krzesła, które dość powszechnie 
występowały w domach miejskich oraz wiejskich. 

Podobnie ukształtowane oparcie ma krzesło drew-
niane przedstawione na obrazie C. Schroedera za-
tytułowanym Izba chłopska z okolicy Brunszwiku 
(Gwiazdowska, Makała 2007, 41, ryc. 17). Dzisiaj 
również można zaobserwować zbliżone oparcia  
w krzesłach o charakterze rustykalnym.

Przedmiot (18/1/S) wykonany z jednego ka-
wałka drewna olchowego, który ma kształt wy-
dłużonego stożka zwieńczonego dwiema półkuli-
stymi nakładkami przedzielonymi płaskim krąż-
kiem (wymiary: wys. 10,3 cm, średn. u postawy  
4,3–4,5 cm) może być ozdobnym zwieńczeniem 
(sterczyną) jakiegoś mebla np. komody lub łóżka 
(ryc. 216:7). W płaskiej podstawie tkwi żelazny 
trzpień, za pomocą którego można było ten deko-
racyjny element przytwierdzić. 

Ostanie trzy przedmioty (45/1/S, 75/1/S i 76/1/S) 
to wytoczone z drewna jesionowego, bogato profi-
lowane elementy przypominające ozdobne tralki 
montowane w balustradach np. schodów. Zacho-
wane fragm. miały dł. 34, 20 i 16,5 cm i średn. do 
4,5 cm. Na podstawie materiału ikonograficzne-
go można też przypuszczać, że mogły to być nogi 
stołu, jak na obrazie Kolegium prasowe, którego 
autorem jest Ch.E. Stolzel (Gwiazdowska, Maka-
ła 2007, 139, ryc. 92), czy krzesła, jak na obrazie 
C. Schroedera  Izba chłopska z okolicy Brunszwiku 
(Gwiazdowska, Makała 2007, 41, ryc. 17 – tu krze-
sło wyściełane). Podobnie też kształtowano części 
kołowrotków, co utrwalone zostało na obrazach 
Młoda chłopka pomorska A.L. Mosta (Gwiaz-
dowska, Makała 2007, 80, ryc. 40), czy Prządka  
i chłopiec z szablą grający na bębenku P.F. Ker-
stinga (Gwiazdowska, Makała 2007, 20, ryc. 6).

Przedmioty o nieokreślonym przeznaczeniu

Przeznaczenia części drewnianych przedmiotów 
nie udało się sprecyzować. Niektóre z nich zos-
tały znalezione w warstwach związanych z osad-
nictwem rozwijającym się na tym terenie po znisz-
czeniu wału. Należą do nich: 
– długi (40 cm) ośmioboczny w przekroju trzonek 

(średn. 1,4–1,6 cm) zwężający się ku dołowi, 
zaopatrzony w lekko wypukłą, również ośmio-
boczną „główkę” (średn. 1,8–2 cm) (130/1/S); 

– ostrugany na całej gł., wygięty „kij” (185/1/S)  
z jednej strony ułamany (zachowana dł. 40,2 cm, 
średn. 1,2 cm); 

– „krążek” (147/1/S) o średn. 17 cm i gr. 2,6 cm 
z centralnie wykonanym lejowatym otworem  
o średn. 1,2–1,6 cm (rodzaj pokrywy?); 
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– kołek (148/1/S) o zaciosanych końcach (dł. 7,8 cm, 
zmienna średn. 1,4–1,8 cm); 

– kwadratowy (4,7 × 4,7 cm) klocek (137/1/S)  
z jednej strony ułamany, z dwoma poziomymi 
szerokimi żłobkami; 

– część deski (121/1/S) o szer. 8 cm, z półokrą-
głym wcięciem. 

Przedmioty z nowożytnych latryn: 
– fragm. koła (wozu?) (77/1/S) o średn. 25,5 cm 

i gr. 6,6 cm z czopem tkwiącym z centralnie 
umieszczonym otworze o śr. 3,4 cm; 

– kołek (44/1/S) o dł. 13 cm i zmiennej średn. 
2–2,2 cm z zaokrąglonymi końcami; 

– deska (20/1/S) o dł. 19,8 cm, szer. 13,2 cm, gr. 
1,6 cm, z jednej strony zaokrąglona, z trapezo-
watym „uchwytem” na brzegach zdobiona pół-
okrągłymi żłobieniami – może jest to kuchenna 
deska do krojenia? (ryc. 216:8);

– fragm. trzech bliżej nieokreślonych przedmio-
tów (32/1/S, 126/1/S i 332/1/S), które mogą być 
częściami mebli (?).
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Przedmioty drewniane odkryte w trakcie prac wy-
kopaliskowych przeprowadzonych na kwartale I 
szczecińskiego Starego Miasta poddano analizom 
dendrologicznym – 154 próbki pobrano z zabytków 
wydzielonych. Określono 12 gatunków drzew igla-
stych: sosnę, cis i świerk oraz liściastych: buk, dąb, 
jesion, olchę, topolę, wiąz, brzozę, trzmielinę i klon. 

Wśród gatunków iglastych wyraźna jest prze-
waga sosny, przede wszystkim w wyrobach bed-
narskich – siedem fragm. misek klepkowych, pięć 
fragm. cebrzyków, dwie klepki beczek. Ponadto  
z tego drewna wykonano: kijankę, kołek nieokre-
ślonego przeznaczenia, oparcie drewniane oraz 
kołki łączące klepki burt łodzi. Sosna to dosko-
nały surowiec do produkcji wyrobów bednarskich 
ze względu na dobrą łupliwość i łatwość w ob-
róbce. W porównaniu z innymi gatunkami drew-
na jest jednak mało elastyczna (Michalak 1955, 
120; Molski 1968, 492). Drewno sosny daje się 
łupać na cienkie deszczułki, idealnie nadające się 
do wyrobu wszelkiego rodzaju klepek większych 
i mniejszych naczyń. Z dotychczasowych badań 
dendrologicznych, przeprowadzonych na podsta-
wie znalezisk z różnych ośrodków średniowiecz-
nych, wynika, że rzemieślnicy wyraźnie prefero-
wali określony surowiec do wyrobu misek klep-
kowych. W Szczecinie, Stargardzie i Międzyrze-
czu przeważała sosna (Woźnicka 1961, 14; Mol-
ski 1968, 492; Baran 2003, 111; Kowalska 2003b, 
295–296; 2011b, 230; Bobik 2012, 55), w przy-
padku Wrocławia i Opola oraz Kołobrzegu był 
to świerk (Kaźmierczyk 1965, 473; Polak 1997a, 
231; Świętek 1999, 105).

Występowanie na Pomorzu misek klepko-
wych wykonanych z sosny raczej nie dziwi, po-
nieważ jest to gatunek lokalny. Zupełnie inaczej 
przedstawia się sprawa ze świerkiem, który ma 
podobne, choć nieco gorsze właściwości od so-
sny – łatwo pęka, a dodatkowym utrudnieniem 

podczas obróbki jest obecność pęcherzy żywicz-
nych i sęków, które mają tendencje do wypadania.  
W okresie późnego średniowiecza nie był to gatu-
nek lokalny, na Pomorze był sprowadzany najpew-
niej z rejonu Sudetów. Przypuszcza się, że część 
tego surowca mogła być dostarczana już w posta-
ci gotowych wyrobów lub półwytworów klepek 
(Baran 2003, 111). W materiale z kwartału I zna-
leziono tylko jeden fragm. cebrzyka i dwóch mi-
sek klepkowych z drewna świerkowego. Brak in-
nych wyrobów potwierdza tezę o sprowadzaniu do 
Szczecina wyrobów z tego gatunku.

Z drewna cisowego wykonano trzy cebrzyki (za-
chowane wyłącznie klepki) oraz trzy łyżki (na pięć 
znalezionych). Cis, podobnie jak sosna jest materia-
łem łupliwym. Jest to drewno ciężkie, ale po wy-
suszeniu jego rozmiary nie zmieniają się przy wa-
haniach temperatury, ani przy wzroście wilgotności. 
Jest zatem idealnym gatunkiem do wyrobu przed-
miotów mających kontakt z płynami. Jedynym mi-
nusem stosowania cisu do wyrobu tego typu przed-
miotów, jest fakt, że zawiera on trujący alkaloid – 
taksynę, który usuwano poprzez umiejętne parze-
nie w wodzie. Dodatkowym atutem cisu jest po-
nadto łatwość polerowania, wyginania i wygładza-
nia, jest przy tym odporny na działanie grzybów  
i owadów. Podobnie jak sosna, w średniowieczu był 
gatunkiem lokalnym, a jego obecność jako surow-
ca na wyroby bednarskie odnotowano w materiale  
z innych stanowisk m.in. z Opola i Lednicy, a także 
ze Szczecina, z różnych wykopów na Starym Mie-
ście (Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986; Stępnik 
1996, 264; Baran 2003, 183).

W przypadku łyżek wyraźnie widoczne są re-
gionalne różnice w preferowanych gatunkach 
drzew do ich wyrobu. W Szczecinie przeważa cis 
(20 egz. na ogólną liczbę 37 przebadanych egz.) 
(Baran 2003, 192), w Kołobrzegu cztery egz.  
z sześciu zachowanych także wykonano z cisu 
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(Polak 1997a, 231; 1998a, 255; Bobik 2016, 154). 
W przypadku łyżek z innych obszarów Polski zna-
leziono wyłącznie gatunki liściaste, poza jednym 
wyjątkiem – z Wrocławia pochodzi jeden półfa-
brykat łyżki z jodły (Stępnik 1996, 267, tam dalsza 
literatura). Te różnice trudno racjonalnie wytłuma-
czyć. T. Stępnik przypuszcza, że powodem nie-
stosowania drzew iglastych do wyrobu tego typu 
przedmiotów jest „silny żywiczny zapach drew-
na iglastego” (Stępnik 1996, 269). Ponieważ łyż-
ki z drewna cisu odnotowano, jak dotąd jedynie  
w pomorskich materiałach archeologicznych 
(Szczecin, Kołobrzeg, Pyrzyce), można domy-
ślać się, że pochodzą one z miejscowych pracow-
ni, w których wytwórcy najchętniej sięgali po ten 
gatunek drewna (Baran 2003, 153). Bardzo cieka-
we jest znalezisko łyżki z wiązu, drewna twarde-
go, trudno łupliwego, skłonnego do pęknięć i pa-
czenia się, które raczej nie nadawało się do wyro-
bu mniejszych przedmiotów codziennego użytku. 
Staranne wykonanie i dekoracja tej łyżki sugeru-
ją, że mogła mieć jakieś specjalne przeznaczenie.

Z gatunków drzew liściastych najliczniej repre-
zentowany jest dąb, najszlachetniejszy i zarazem 
jeden z najtrwalszych gatunków. Drewno dębowe 
jest łupliwe, sprężyste, ma podwyższoną trwałość 
zarówno w wodzie, jak i w stanie suchym. Wy-
korzystywane było zazwyczaj do produkcji wy-
robów, które miały odznaczać się jak najdłuższą 
trwałością. W obrębie kwartału I największą grupą 
przedmiotów z dębu są fragm. klepek burt łodzi –  
aż 63 egz. Wszystkie mają ślady łączenia za po-
mocą kołków, które wyrabiano z sosny. Przykład 
stosowania razem tych dwóch gatunków świadczy 
o wysokiej znajomości wartości poszczególnych 
gatunków drewna, co już wcześniej podkreślał  
B. Molski (1968, 493).

Kolejna grupa przedmiotów dębowych to becz-
ki. Na 24 określone fragm. den i klepek tylko dwa 
wykonano z sosny. Pojemniki te, ze względu na 
pełnione funkcje muszą charakteryzować się pod-
wyższoną wytrzymałością, zwłaszcza na wilgoć. 
Są to największe wyroby klepkowe, których wyko-
nanie wymaga doświadczenia i jest czasochłonne. 
Z tych powodów m.in. do ich wyrobu stosowano 
praktycznie tylko dąb, a jedynie sporadycznie inne 
gatunki. Z dębu wykonano ponadto inne przedmio-
ty znalezione w wykopach na kwartale I o prze-
znaczeniu gospodarczym, w tym fragm. cebrzyka, 
trzy pałki ciesielskie, kijankę, łopatę, fragm. koła 
oraz element łodzi – gniazdo masztowe. 

Z drewna jesionu wykonano pięć misek toczo-
nych, trzy tralki oraz jeden kołek. Jesion jest drew-
nem twardym, to surowiec trudno łupliwy, giętki, 
twardy, nieprzesiąkliwy, ale zarazem łatwy do skra-
wania, dzięki czemu idealnie nadaje się do wykony-
wania różnego rodzaju naczyń na tokarce. Dodat-
kowym czynnikiem wyboru jesionu na wyroby to-
czone są niewątpliwie także jego walory estetycz-
ne, charakteryzuje się bowiem ładną barwą i rysun-
kiem słojów. W kontakcie z wodą ciemnieje bar-
dzo nieznacznie, nie szarzeje w takim stopniu, jak 
inne gatunki, odznacza się również większą odpor-
nością na grzyby. Badania etnograficzne wskazują, 
że w tokarstwie używano głównie miękkich gatun-
ków drewna, takich jak osika i lipa, natomiast w ba-
daniach dendrologicznych zabytków archeologicz-
nych odnotowano przewagę gatunków twardych 
typu jesion, dąb czy wiąz (Stępnik 1996, 266). 

W dotychczasowych badaniach nad materia-
łami z wykopalisk w Szczecinie wykazano, że je-
sion był najważniejszym gatunkiem tokarskim  
(Baran 2003, 183). O tym, że był to gatunek cenio-
ny przez średniowiecznych rzemieślników przeko-
nują także wyniki badań na innych stanowiskach ar-
cheologicznych, gdzie był najczęściej wybieranym 
drewnem do produkcji naczyń toczonych, m.in. 
w Opolu, Wrocławiu, Inowrocławiu, Kołobrzegu,  
Stargardzie i Lednicy1. 

Do produkcji naczyń toczonych wybierano tak-
że olchę, pomimo jej gorszych właściwości niż je-
sionu. Przede wszystkim jest drewnem miękkim, 
łatwo daje się wygładzać i nie „paździerzy się”, to 
znaczy, że po odpowiedniej obróbce, przy ponow-
nym zwilżeniu wodą, wypolerowana powierzch-
nia nie staje się szorstka. Trudno ocenić, czy je-
den egz. naczynia toczonego zachowany na kwar-
tale I świadczy o tym, że jako surowiec używana 
była na tym terenie bardzo rzadko, czy też z ra-
cji swojej nietrwałości po prostu nie zachowuje się 
w materiale archeologicznym. Z terenu Szczecina 
odnotowana została wśród naczyń toczonych tylko 
na Rynku Warzywnym (Nadodrzańskie centrum,  
tab. 59, 545). Pozostałe przedmioty toczone z olchy  
to kubek, kołek, pionek szachowy, kula o nieok-
reślonym przeznaczeniu oraz czerpak. Obserwa-
cje z innych stanowisk archeologicznych potwier-
dzają, że do wyrobu czerpaków zdecydowanie 
preferowano gatunki liściaste rozpierzchłonaczy-
niowe, przy czym występują różnice regionalne  

1 Grabska 1979, 133; Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986; Stępnik 
1996, 264; Polak 1998a, 254; Wysocka 2001, 175; Bobik 2012, 54.

Izabela Bobik



133

jeśli chodzi o dobór gatunku. W Szczecinie zdecy-
dowanie przeważa olcha (Molski 1968, 495; Ba-
ran 2003, 191), na Ostrowie Lednickim, w Opo-
lu i we Wrocławiu – jesion i klon (Ostrowska 
1962, 317; Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986;  
Stępnik 1996, 267). 

Podobnie jak z olchą przedstawia się sytuacja 
z klonem, który należy do gatunków średniotwar-
dych, przy zmianie wilgotności i temperatury ota-
czającego powietrza ulega szybkim zmianom. Był 
doceniany ze względu na łatwość polerowania  
i toczenia. Na kwartale I zachowały się trzy przed-
mioty z tego surowca: fragm. miski toczonej, po-
krywa oraz trzonek. 

Analizy dendrologiczne dwóch fragm. wrze-
cion wykazały, że jeden wykonany jest z trzmieli-
ny, drugi zaś z brzozy – drewna łatwego w obrób-
ce, niepaczącego się i niemającego skłonności do 
pęknięć. Z drewna buku zrobiono ponadto łyżkę, 
denko naczynia, dno beczki oraz jeden nieokre-
ślony przedmiot. Buk dawał się łatwo obrabiać  
i polerować, był to gatunek lokalny, a mimo to nie-
zbyt często notowano go w materiałach archeolo-
gicznych. B. Molski przypuszczał, że używano go 
jedynie do wyrobów dłubanych (Molski, 1968, 
498), z kolei D. Baran uważa, że buk nie znalazł 
szerszego zastosowania i uznania w wytwórczości 
naczyń z powodu nierównomiernej kurczliwości  
i podatności na pęknięcia (Baran 2003, 185). Z te-
renu Szczecina pochodzi jeszcze tylko jeden pół-
wytwór łyżki bukowej, znaleziony w obrębie Ryn-
ku Warzywnego (Nadodrzańskie centrum, tab. 59, 
545), z Kołobrzegu natomiast dwie łyżki (Polak 
1996, 332; 1998a, 255).

Ostatni gatunek drewna scharakteryzowany  
w ba danym materiale to topola, z której wykonano 
denko naczynia oraz kołeczki tkwiące we fragm.  

den beczek. Topola z racji miękkości, nietrwa-
łości oraz dużej zawartości wody nie przedsta-
wiała dla rzemieślników dużej wartości jako su-
rowiec. Potwierdza to znikoma liczba zabyt-
ków z tego gatunku. Na Rynku Warzywnym je-
dynymi wyrobami topolowymi były kołeczki  
(Nadodrzańskie centrum, tab. 59, 545), a z innych 
części Podzamcza znany jest jeden fragm. talerza  
(Baran 2003, 186). 

Analizując celowość doboru poszczególnych 
gatunków nie należy pomijać jeszcze jednego 
czynnika, na który zwrócił uwagę m.in. T. Stępnik, 
mianowicie tradycji, wierzeń, przesądów, zwycza-
jów, czy zabobonów, które mogły narzucać, bądź 
ograniczać dobór drewna poszczególnych gatun-
ków (Stępnik 1996, tam szerzej na ten temat, 289; 
Baran 2003, 182).

Badania materiałów z kwartału I pod kątem 
doboru gatunku i przeznaczenia przedmiotów po-
twierdza spostrzeżenia innych badaczy, m.in.  
B. Molskiego, o bardzo dobrej znajomości właści-
wości technicznych drzew oraz o celowym i świa-
domym użytkowaniu drewna (Molski 1968, 502). 
Wiemy już, że szeroko wykorzystywano zasoby 
leśne z najbliższej okolicy, posiłkując się w nie-
wielkim stopniu gatunkami sprowadzanymi z dal-
szych terenów, jak w przypadku drewna świerko-
wego. Należy oczywiście uwzględnić, że przedsta-
wiona powyżej analiza surowcowa to tylko wyci-
nek materiału źródłowego, z jednego tylko kwarta-
łu. Biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie przed-
mioty drewniane pozyskane dotąd w trakcie ba-
dań wykopaliskowych na terenie Szczecina zosta-
ły poddane takim analizom, należy się spodziewać 
nowych istotnych spostrzeżeń i korekt w dotych-
czasowym stanie wiedzy na temat użytkowanych  
gatunków drzew. 

II.8.1. Gatunki drewna używane do wyrobu przedmiotów codziennego użytku 





135

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych 
na terenie kwartału I szczecińskiego Podzamcza 
znaleziono 61 przedmiotów związanych ze szkut-
nictwem. Najliczniejszą grupę wśród nich stano-
wią fragm. poszycia jednostek pływających (w su-
mie 56, w tym zdarzają się dwu- i trzyklepkowe 
pasy burt). W wykopie nr 13 odnotowano także 
dłubankę z podniesionymi burtami, fragm. wręgi 
oraz trzy żelazne klamry (tab. 14). 

Większość elementów szkutniczych pochodzi  
z nawarstwień datowanych na 1. połowę XIII wie-
ku. Starszą metrykę ma pięć klepek z warstwy 
XXIIIb datowanej na koniec XII wieku, a trochę 
młodszą klamra szkutnicza z warstwy IV (ko-
niec XIII – 1. połowa XIV stulecia). Podczas ana-
liz rozplanowania przestrzennego poszczególnych 
poziomów osadniczych okazało się, że elementy 
drewniane zostały powtórnie wykorzystane przez 
mieszkańców kwartału I jako materiał budowlany –  
posłużyły wymoszczeniu grząskiego podwórka 
przy budynku zrębowym nr 3 (wykop nr 13, przy 
profilu E, warstwy XII i XIIa – 2 poziomy, klepki 
i czółno). Wykorzystano je także do budowy wału 
obronnego (wykop nr 13, część środkowa, war-
stwa XXIIIb, fragm. burt). 

Materiał źródłowy poddawany analizie w ni-
niejszym opracowaniu zachowany jest zaledwie  
w stopniu dostatecznym. Najczęściej mamy do 
czynienia z obiektami mocno zniszczonymi, po-
pękanymi i połamanymi. Elementy szkutnicze 
odkrywane w poziomach osadniczych pochodzą  
z jednostek, których stan techniczny uniemożli-
wiał już dalszą eksploatację. Do moszczenia ulic, 
podwórek czy podłóg w budynkach używano więc 
fragm. wymontowywanych z uszkodzonych lub 
rozebranych łodzi. Z kolei w nowym środowis ku 
elementy te ulegały rozmaitym uszkodzeniom me-
chanicznym, a także narażone były na niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne. Podlegały wobec tego 
dalszej destrukcji (Smolarek 1969, 58 n.; Litwin 
2004, 406, ryc. 5, 407, ryc. 6). 

Łódź jednopienna z podniesionymi burtami 

W wykopie nr 13 w warstwie XII przy profilu  
wschodnim odnotowano łódź jednopienną le-
żącą do góry dnem (143/1/S, ryc. 101;217:2). 
Wzdłuż dna oraz w bezpośrednim sąsiedztwie za-
rejestrowano kołkowane klepki poszycia (mate-
riał omówiony poniżej). Wzdłuż górnej krawę-
dzi obu burt widoczne były pozostałości wywier-
conych otworów, co pozwala wnioskować, iż do 
kadłuba jednostki przymocowano dodatkowe 
klepki poszycia. Wewnątrz łodzi nie stwierdzono  
występowania żadnych wzmocnień wzdłużnych  
czy poprzecznych.

Bezgrodziowa dębowa dłubanka dł. 4,30 m, 
szer. do 70 cm i wys. do 22 cm ma płaskie dno 
i lekko rozchylone na zewnątrz równoległe bur-
ty, które sięgają na wys. 9–14 cm. Dno wznosi się 
lekko ku górze w części dziobowej i na rufie (do 
22 cm). Na dziobie znajduje się prawdopodobnie 
siedzisko (zgrubienie prostopadłe do osi symetrii 
łodzi) o dł. 50 cm. Pozostawiono je w trakcie żło-
bienia kłody, by służyło jako miejsce do siedzenia 
dla użytkownika jednostki (por. Ossowski 1999, 
39). Szer. i gr. dłubanki jest największa właśnie 
w tym miejscu (odpowiednio – szer. do 70 cm,  
gr. 4–20 cm). Część środkowa czółna ma szer.  
65 cm, gr. do 8 cm. Z kolei część rufowa zwęża 
się do 45–55 cm, a gr. na jej ostatnich 40 cm wy-
nosi zaledwie 3–4 cm. W odległości 86 cm od we-
wnętrznego zakończenia litej części dziobowej, 
w połowie szer. obiektu, znajduje się prostokąt-
ny otwór o dł. 23 cm i szer. 11 cm. Wzdłuż obu 
krawędzi burt dłubanki widoczne są nawiercone 
otwory, w których miejscami występują jeszcze 
sosnowe kołki. Średn. kołków wynosi 1–1,5 cm,  
a odległości pomiędzy nimi 10–15 cm. Przy za-
chowanym, tępo ukształtowanym końcu części ru-
fowej znajduje się pięć większych otworów z koł-
kami o średn. 2–2,5 cm. 

II.9. Łódź jednopienna i elementy szkutnicze
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Patrząc od strony zewnętrznej, burty łodzi 
oprócz nawierconych otworów mają ślady moco-
wania klepek poszycia w postaci „zaciosów”. Na 
dziobie odnotowano także siedem zaczopowanych 
otworów o średn. 2–2,5 cm rozmieszczonych dość 
nieregularnie. W części rufowej znajduje się pięć 
takich otworów, zaś w części środkowej – dwa. 
Prawdopodobnie są to otwory wskaźnikowe wy-
wiercane podczas żłobienia kłody, aby lepiej kon-
trolować gr. dna budowanej jednostki (Szymczak 
1998, 247). Istnieje też możliwość, że otwory  
w części rufowej są pozostałością po jakiejś kon-
strukcji przymocowywanej z tyłu łódki (?). 

W prostokątnym otworze o wymiarach 23 ×  
11 cm zarejestrowano dwa kołki o śred. 7–8 cm. 
Otwór ten powstał być może w związku z wtór-
nym wykorzystaniem łódki jako elementu mosz-
czenia podwórka. W odległości 50 cm od wspo-
mnianego wyżej otworu, patrząc w kierunku rufy, 
a 10 cm od krawędzi jednej z burt, znajduje się 
prostokątne w kształcie zgrubienie o wymiarach  
6 × 13 cm biegnące w poprzek obiektu (ryc. 217:2). 

Trudno w obecnej chwili udzielić odpowiedzi 
na pytanie, ile pasów poszycia dodano do pier-
wotnego czółna, by przekształcić je w jednostkę 
o większej ładowności. Zapewne część spośród 
znalezionych w pobliżu dłubanki klepek poszycia 
pochodzi z jej burt. Dziwi brak wewnątrz czółna 
wzmocnień poprzecznych czy wzdłużnych w po-
staci grodzi, żeber czy wzdłużników, które mogły-
by wzmocnić kadłub i związać dodatkowo przybi-
te do burt pasy poszycia. 

Zastanawiając się nad określeniem czasu bu-
dowy łódki-dłubanki z kwartału I należy pamiętać  
o tym, iż jednostka szczecińska została znaleziona 
na złożu dla niej wtórnym. Spoczywała wśród ele-
mentów stanowiących moszczenie podwórka (być 
może stan techniczny zadecydował o wyłączeniu 
jej z eksploatacji). Trudno powiedzieć, przez ile lat 
była użytkowana. Nie wiemy też, ile czasu upły-
nęło od momentu wyłączenia jej z eksploatacji do 
chwili powtórnego jej wykorzystania jako mate-
riału budowlanego. To pytanie dotyczy zresztą 
wszystkich elementów szkutniczych znalezionych 
w warstwach kulturowych wykopu nr 13. 

Trochę łatwiej przychodzi określenie terminu, 
po którym zdemontowana jednostka trafiła na te-
ren działki położonej na kwartale I. Uzyskano bo-
wiem dendrodatę dla elementu konstrukcyjnego 
budynku zrębowego nr 3, która jako moment ścię-
cia drzewa wskazuje rok 1216 (+/-3 lata). Drew-
niany budynek powstał zatem najprawdopodobniej 

w 1. połowie wieku XIII, a przy jego budowie, lub 
tuż po jej zakończeniu, ułożono zapewne mosz-
czenie utwardzające zbyt grząski teren znajdujący 
się na zapleczu budynku. Jeśli zgodzimy się z roz-
ważaniami W. Filipowiaka dotyczącymi długości 
„żywotu” statku wczesnośredniowiecznego1 oraz 
weźmiemy pod uwagę nowe dane dotyczące mo-
dyfikowanego czółna odkrytego w Kołobrzegu2, 
możemy z dużym prawdopodobieństwem wska-
zać na 2. połowę wieku XII, jako okres, w którym 
zbudowano szczecińską łódź-dłubankę znalezioną 
na terenie kwartału I.

Wśród czółen jednopiennych datowanych na 
okres średniowiecza odnotowano także inne jed-
nostki modyfikowane poprzez podniesienie wyso-
kości burt za pomocą pasów poszycia. Znaleziono 
je wśród materiałów archeologicznych w Gnieźnie 
pod Górą Lecha (kadłub połączony z dodatkową 
klepką, datowanie – XIV–XV wiek), w Gdańsku 
przy bastionie Królik (dodatkowe dwa pasy poszy-
cia montowane na zakładkę przybite kołkami do 
burt, datowanie – średniowiecze), pomiędzy Karsi-
borem a Lubinem (burty z otworami, datowanie –  
średniowiecze), w Kołobrzegu (kadłub – data  
ścięcia 1325 +9/-7, klepki – 1311–1315 +x/-7) 
(Fili powiak 1988, 35; Ważny 1998; Ossowski 
1999, 125 n.; 2010, 31 n.) (ryc. 217:3). 

Łodzie jednopienne wykorzystywano po-
wszechnie w żegludze śródlądowej od „czasów 
najdawniejszych”. Były to bowiem jednostki o ma- 
łym zanurzeniu, łatwe do przenoszenia na prze-
włokach (Kurnatowska, Kurnatowski 1996, 118).  
Ich niezwykła popularność wiąże się z łatwym do-
stępem do materiału budowlanego oraz z możli-
wością przeprowadzenia prac korabniczych we 
własnym zakresie. Nie dziwi więc fakt obecności 
dłubanek w materiałach archeologicznych datowa-
nych od neolitu po nowożytność (Szymczak 1996, 
31; Ossowski 2010, 21 n.). W średniowieczu po-
jawiają się także łodzie-dłubanki przerabiane na 

1 W. Filipowiak po przeanalizowaniu wyników badań dendrochro-
nologicznych i radiowęglowych próbek pobranych ze statków 
wczesnośredniowiecznych z terenów Pomorza stwierdził, że „ży-
wot” jednostek pływających w okresie wczesnego średniowiecza 
mógł trwać nawet ponad 70 lat (okres eksploatacji łodzi z Ryn-
ku Warzywnego wynosi 62 lata, jednostki wolińskiej – 75, statku 
kamieńskiego – 74) (Filipowiak 1996b, 94 n.). Łodzie wykonane  
z tak cennego materiału, jakim była dębina, eksploatowano zapewne 
przez dłuższy czas poddając je po każdym sezonie zabiegom kon-
serwującym czy niezbędnym naprawom (Filipowiak 1996b, 91).

2 Wyniki dendrochronologiczne oraz kontekst znalezienia łodzi-dłu-
banki odkrytej w 1992 roku w Kołobrzegu pozwalają określić czas 
jej użytkowania na 40–45 lat (Polak 1998a, 183) lub na przynaj-
mniej 20 lat (Ważny 1998, 350).
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kilka sposobów, które część współczesnych ba-
daczy historii szkutnictwa skłonna jest uważać za 
prototypy łodzi klepkowych. Naukowcy wskazują 
trzy możliwe drogi tej ewolucji – poprzez posze-
rzenie dna, przez rozginanie boków oraz poprzez 
podnoszenie boków dłubanki. Proces ten mógł 
następować w różnych miejscach z różną inten-
sywnością, a także w różnym czasie w zależności  
od potrzeb i możliwości poszczególnych wytwór-
ców (Ossowski 2010, 15). Jednopienna łódź szcze-
cińska z podniesionymi burtami należałaby więc 
do grupy zabytków ilustrujących rozwój szkut-
nictwa średniowiecznego na ziemiach polskich. 
Stawia ją to w grupie zabytków unikatowych  
i niezwykle cennych. 

Poszycie łodzi 

W materiałach z kwartału I dominują fragm. po-
szycia3 burt łodzi. Wszystkie mają co najmniej 
dwa nawiercone otwory znajdujące się przy górnej 
i/lub dolnej krawędzi listwy lub w połowie jej sze-
rokości. W prawie wszystkich klepkach, przynaj-
mniej w jednym otworze, tkwią nadal drewniane 
kołki (tab. 15).

Wśród analizowanych materiałów zidentyfi-
kowano najwięcej pojedynczych elementów burt 
(ryc. 218). W blisko 20 przypadkach odnotowano 
dwuklepkowy pas poszycia i pojedynczo – trzy-
klepkowy (ryc. 293). Przeprowadzone przez I. Bo-
bik badania dendrologiczne wykazały, iż do pro-
dukcji klepek użyto drewna dębowego, zaś do wy-
konania kołków – sosnowego4.

Zły stan zachowania materiału źródłowego 
uniemożliwia określenie oryginalnych wymiarów. 
Podawane w niniejszym opracowaniu wielkości 
opisują elementy szkutnicze tuż po ich wydobyciu 
z nawarstwień kulturowych.

Na terenie kwartału I odnotowano fragm. klepek 
o dł. 11–236 cm. Ich szer. mieści się w przedziale 
5,5–33 cm, najwięcej z nich ma szer. ok. 20 cm.  
Najbardziej wiarygodny wynik dała środkowa 

3 Przez poszycie łodzi rozumiem konstrukcję zbudowaną z klepek 
pokrywającą wszystkie wewnętrzne wiązania znajdujące się na bur-
tach, dnie, dziobie i rufie jednostki pływającej (Smolarek 1969, 258).

4 Wyniki badań przedstawiono w rozdziale autorstwa I. Bobik, do-
tyczącym budownictwa drewnianego (rozdział III.2.1). Wynika  
z nich, że budowniczowie średniowiecznych jednostek pływają-
cych mieli sporą wiedzę dotyczącą przydatności rozmaitych gatun-
ków drzew do produkcji poszczególnych elementów łodzi. Dębina 
jest bowiem gatunkiem łupliwym i sprężystym, o dużej wytrzyma-
łości na zmienne warunki wodno-lądowe. Sosna z kolei to dosko-
nały surowiec do produkcji kołków ze względu na dobrą łupliwość 
i łatwość w obróbce.

listwa z trzyklepkowego pasa burty. Jej szer. wy-
nosi 19 cm. Najcieńszy zarejestrowany egz. miał  
gr. 0,5 cm, a najgrubszy 3,6 cm. W większości 
przypadków odnotowano różnice w gr. pomiędzy 
krawędzią górną i dolną a częścią środkową klep-
ki. Różna gr. występowała także pomiędzy dwoma 
krawędziami tej samej listwy, a także pomiędzy  
jej zakończeniami.

Blisko dwudziestokrotnie mamy do czynienia  
z zachowanymi dwoma lub trzema klepkami poszy-
cia związanymi szwem wzdłużnym. W tych przy-
padkach szer. płaszczyzn przylegania listew, czy-
li szer. szwu, wynosiła najczęściej 4–5 cm. Wzdłuż 
dolnej krawędzi, na styku, klepki mają czasami nie-
wielkie wyżłobienie – wklęśnięcie. Umieszcza-
no w nim materiał uszczelniający szew. Rdzeń pa-
sma uszczelki tkwił w rowku, ale warstwa była tak 
ułożona, by uszczelniała całą szer. szwu (Smola-
rek 1969, 270). Wśród egz. szczecińskich zidenty-
fikowano ponad 10 listew, których szew wzdłużny 
uszczelniony był mchem5.

Do wiązania szwów wzdłużnych używano koł-
ków drewnianych (Indruszewski 1996, 70). Otwory 
kołkowe mają średn. 1–2,6 cm. Łączenie szwu pole-
gało na wbijaniu kołka od zewnątrz kadłuba w otwór 
w rowku i tkwiącą w nim uszczelkę. W ten sposób 
uniemożliwiano uszczelce wysunięcie się ze szwu  
w trakcie użytkowania jednostki. Kołki wbijano pro-
stopadle do przebiegu włókien w klepce. Najczęściej 
biegły one w jednej linii. Niestety, w ten sposób mo-
gło dochodzić do rozszczepienia krawędzi materia-
łu na linii kołkowania. Przeciwdziałać temu mogły 
wiązania poprzeczne, czyli żebra–wręgi (opis szcze-
cińskiego znaleziska poniżej). Uchwytnym śladem 
ich stosowania są otwory o średn. 2–3 cm, nawier-
cane mniej więcej w połowie szer. klepki, zazwyczaj 
na przemian z otworami kołkowania.

Gęstość rozmieszczenia kołków w szwach 
bywa też zróżnicowana. Zależała od tego, czy 
klepki pochodziły z dolnych czy górnych pa-
sów poszycia oraz od rodzaju jednostki pływają-
cej. Odległości między kołkami najczęściej miesz-
czą się w przedziale 10–12 cm. W wielu listwach 
odnotowano odcinki mniejszych lub większych 
nieregularności. W klepkach szczecińskich koł-
kowanie przy dolnej i górnej krawędzi przebiega  
często naprzemianlegle.

5 Próbka pobrana z uszczelki spomiędzy burt wskazała na gatunek 
Limprichtia revolvens rosnący na ogół na torfowiskach niskich, 
mechowiskach i wilgotnych łąkach. Preferuje on podłoża o odczy-
nie obojętnym lub lekko zasadowym, stosunkowo bogate w węglan 
wapnia (por. rozdz. II.17). 
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Długość klepki szkutniczej związana jest z wiel- 
kością jednostki. Z kolei jej szer. zależy od umiej-
scowienia w konstrukcji kadłuba (pasy dolne lub 
górne). Listwy biegnące prosto potrzebne były  
w środkowej części kadłuba. Na śródokręciu osią-
gają też największą szer. Zwężają się natomiast  
w kierunku dziobu i rufy (Ossowski 2010, 33). 
Gr. poszczególnych klepek w pasach jest też wiel-
kością zmienną (maleje przy końcach jednostki 
pływającej). Krawędź górna i/lub dolna poszcze-
gólnych egz. może mieć także różną gr., czasami 
bywa skośnie ściosana do wnętrza łodzi. Te róż-
nice w gr. krawędzi górnej i dolnej pojawiają się 
w związku ze ścinaniem pasa zakładkowego lub 
w wyniku promienistego darcia klepek (Smola-
rek 1969, 258 n.). Stan zachowania szczecińskich 
znalezisk z kwartału I uniemożliwia określenie,  
z której części kadłuba pochodzą. Elementy poszy-
cia stanowiące wymoszczenia podwórek pocho-
dziły najczęściej z demontowanych wraków albo  
z jednostek pływających poddawanych okresowym  
remontom (Filipowiak 1996b, 92).

Elementy poszycia burt znalezione w materiale 
archeologicznym z kwartału I pozwalają wniosko-
wać na temat techniki układania klepek. W litera-
turze przedmiotu nosi ona nazwę „zakładkowej”. 
Jest charakterystyczna dla łodzi budowanych me-
todą skorupową, na tzw. zakładkę. Najpierw po-
wstawał kadłub jednostki, do którego dodawano 
wzmocnienia poprzeczne i wzdłużne usztywnia-
jące skorupę. Kadłub budowano z kolejno monto-
wanych ze sobą na zakładkę pasów poszycia. Pasy 
te łączono drewnianymi kołkami, montowany-
mi w uprzednio wywiercanych rzędach otworów. 

Budowę łodzi rozpoczynano od położenia stęp-
ki, do której na dziobie i rufie dodawano stewy. 
Stępka wykonana była w całości z jednego pnia 
dębowego, stewy z naturalnie wygiętych krzywul-
ców dębowych. Stępce nadawano we wczesnym 
średniowieczu najczęściej kształt litery T, zaś 
kształt stew dopasowywano do typu jednostki, któ-
rą miały tworzyć. Do umocowanego zestawu trzo-
nowego dodawano kolejne pasy poszycia. Kształt  
i gr. klepek modyfikowano w zależności od ich po-
łożenia w danej części kadłuba. Materiał na poszy-
cie pochodził z pnia dębowego dartego promienio-
wo do uzyskania trójkątnych lub klinowatych kle-
pek, które następnie ociosywano nadając im pożą-
dany kształt. Z uwagi na konieczność nadania po-
szczególnym pasom różnorodnych krzywizn i za-
gięć najczęściej stosowano klepki o gr. 2–3 cm, 

które zapewniały elastyczność. Po ułożeniu skoru-
py kadłuba wzmacniano ją i usztywniano wiąza-
niami porzecznymi i wzdłużnymi, takimi jak den-
niki, wręgi, wzdłużniki i belki poprzeczne. 

Czas potrzebny do budowy łodzi klepkowej  
w okresie wczesnego średniowiecza wynosił ok. 
3 miesięcy. Materiał budowlany pochodził z nie-
sezonowanego drewna. Prace prowadzono najczę-
ściej w okresie zimy. Łodzie budowano ze świe-
żo ściętych drzew, gdyż dębina zaraz po ścięciu 
jest łatwiejsza w obróbce – mniej twarda i sztyw-
na, ma odpowiedni ciężar, jest bardzo elastycz-
na (Ossowski 2010, 33; Filipowiak, Filipowiak  
2014, 358 n.).

Najwcześniejsze wzmianki o śródlądowych ło-
dziach klepkowych w źródłach pisanych odnoszą 
się do czasów panowania Bolesława Chrobrego. 
Wtedy to jednostki służyły głównie do przewozu 
ludzi w związku z działaniami wojennymi (misja 
biskupa praskiego Wojciecha, wojna z Henrykiem 
II). Najstarsze znaleziska jednostek śródlądowych 
pochodzą z Chełmna, z miejscowości Wały Ślą-
skie, z Wrocławia, Ujścia nad Notecią i Lądu. 
Część znalezisk nie zachowała się do naszych cza-
sów albo przetrwała zaledwie we fragmentach. Ich 
datowanie jest więc jedynie ogólne. Najczęściej 
jako czas ich powstania podaje się okres średnio-
wiecza ze wskazaniem na wiek XIII i XIV. Więcej 
informacji dostarczył wrak z Lądu datowany me-
todą C14 oraz dendrochronologiczną wskazujący 
czas po roku 1125, jako moment ścięcia drzewa 
użytego do budowy łodzi (Ossowski 2010, 34 n.).

Znaleziska łodzi klepkowych, które przystoso-
wane były zarówno do żeglugi śródlądowej, jak  
i przybrzeżnej, koncentrują się na Pomorzu Za-
chodnim (Szczecin – Rynek Warzywny, Wolin –  
Stare Miasto i port, Kamień Pomorski), Środko-
wym (Jezioro Łebsko – Charbrowo, Czarnowsko) 
oraz Wschodnim (Gdańsk – stan. 1, 2, 4, Orunia, 
Mechlinki, Dzierzgoń, Frombork) (Smolarek 1955, 
99 n.; Prosnak 1963, 248 n., Filipowiak 1986,  
84 n.; 2006, 161; Indruszewski 2004, 117 n.). Da-
towane są najczęściej od X po początek XIV stu-
lecia. Najstarszą metrykę ma łódź ze Szczecina 
(Filipowiak 1988, 36 n.; 1996b, 93; Indruszewski 
1996, 61 n.; Rulewicz 1996, 89; Kubacka 2000, 
269 n.; Litwin 2001, 185 n.; Nadodrzańskie cen-
trum, 41). Według ostatnich ustaleń warstwa,  
w której zalegała, datowana jest najwcześniej na 
2. dekadę X stulecia (Nadodrzańskie centrum, 
43), zaś z próbek drewna pobranych do analizy 
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dendrochronologicznej uzyskano dwie daty wska-
zujące na użytkowanie łodzi przynajmniej od 2. 
połowy IX wieku (Filipowiak 1996a, 105; Nad-
odrzańskie centrum, 115–116). 

Wiązania poprzeczne

Kadłub statku wczesnośredniowiecznego wzmac-
niany był wiązaniami wzdłużnymi i poprzecznymi. 
Do wiązań poprzecznych zalicza się żebra, ławy, 
kolanka oraz belki poprzeczne. Wiązania te miały 
za zadanie usztywniać poszycie, przeciwdziałać de-
formacjom kadłuba oraz otwieraniu się szwów po-
szycia (Smolarek 1969, 294). 

Z badań przeprowadzonych na kwartale I szcze-
cińskiego Podzamcza pochodzi jeden fragm. wią-
zania poprzecznego – żebra (221/1/S), zachowany  
w postaci dennika, czyli poziomej części ożebrowa-
nia spoczywającej na dnie jednostki. Z jednej stro-
ny zachował się także fragm. ramienia skierowane-
go ku górze (wręgi). Element ten zbudowany jest  
z dwóch profilowanych części nachodzących na sie-
bie i związanych kołkami drewnianymi. Dennik do 
dna jednostki i klepek poszycia mocowany był za 
pomocą kołków. W jego dolnej części, na styku dna 
z burtą, wyżłobiono trójkątny w kształcie przepust, 
który ułatwiał wodzie swobodny przepływ wzdłuż 
dolnych pasów poszycia (Filipowiak, Filipowiak 
2014, 361 n.). 

Dolna część dennika ma dł. 71, szer. 8,5, gr.  
9,5 cm, w przekroju jest czworokątna, przy jed-
nym z zakończeń znajduje się trójkątny przepust 
szeroki na 5 i wysoki na 2 cm. Jego górna część 
ma dł. 62 cm, szer. 9,5 cm, gr. 4,5 cm, w przekroju 
jest prostokątna. Oba fragm. połączone są dwoma 
kołkami o średn. 2,8–3 cm, oddalonymi od siebie  
o 11 cm. Skrajne kołki oddalone są o 21 i 17 cm, 
ich średn. wynosi odpowiednio 3 i 3,5 cm. Wspól-
ny odcinek ma dł. 45 cm. W rzucie bocznym wy-
raźnie widać, iż górny fragm. zakończony jest pro-
sto, w dolnym znajduje się specjalnie wgłębienie z 
progiem oddalonym o 6 cm od drugiego spajające-
go kołka, na którym opiera się lekko zwężone (do 
3,5 cm) zakończenie górnej części. Próg ma wys. 
2,5 cm (ryc. 217:1).

Biorąc pod uwagę budowę dennika możemy 
pokusić się o stwierdzenie, że pochodzi z płasko-
dennej jednostki pływającej. Możliwe, że denni-
ki układane były w niej naprzemianlegle nie obej-
mując jednocześnie całej szerokości dna kadłuba  
(por. Ossowski, Krąpiec 2001, 90).

Klamry szkutnicze

Trzy klamry znalezione na terenie kwartału I zos-
tały odkryte jako przedmioty luźne niepowiązane 
z żadnymi elementami konstrukcji szkutniczych 
(62/1/S, 149/1/S, 326/1/S; por. rozdz. I.4.2.4). Wy-
stąpiły w trzech warstwach osadniczych datowa-
nych od 2. ćwierci XIII po 1. połowę XIV wieku 
(ryc. 249:7–9).

Klamry miały za zadanie dociskać drewnia-
ną listwę, która podtrzymywała uszczelkę z mchu 
wciśniętą pomiędzy klepki. Wykonywano je po-
przez rozkuwanie pręta lub blachy, której skraj-
ne zakończenia zaginano pod kątem prostym.  
W ten sposób powstawał grzbiet i dwa ramio-
na, które mocowały klamrę do klepek poszycia – 
grzbiet wraz z listwą dociskał uszczelkę do mchu. 
Analizę form klamer i metod produkcji przepro-
wadził holenderski historyk szkutnictwa K. Vlier-
man dzieląc dotychczasowe znaleziska na trzy ka-
tegorie obejmujące sześć głównych typów (Vlier-
man 1996, 55, 77; Ossowski 2010, 45 n.).

Datowanie klamer szkutniczych pochodzących 
z kwartału I pokrywa się z datowaniem warstw 
kulturowych, w których je odkryto. Zabytki zbli-
żone chronologicznie do szczecińskich odnotowa-
no także podczas badań archeologicznych na sta-
nowiskach w Gdańsku (m.in. stan. 1 – tzw. gród 
książęcy; stan. 4 – dzielnica książęca), Elblągu  
i jego okolicach (Stare Miasto – ul. Św. Ducha, 
Studzienna, brzeg rzeki Elbląg), Białej Górze (stan. 
3), w Gniewie (Stare Miasto), Kałdusie (stan. 1), 
Krakowie (Rynek Główny), Pułtusku (zamek),  
a także w Cedyni (stan. 2), niedaleko Bobrownik, 
we Wrocławiu (Stare Miasto), Stargardzie (wykop 
nr VIII, klasztor augustianów), Białobokach (klasz-
tor norbertanów) czy w Kołobrzegu (Stare Miasto)  
(Litwin 2004, 406; Ossowski 2010, 48–98).

Dzięki znaleziskom archeologicznym oraz da-
nym etnograficznym stale poszerza się nasza wiedza 
dotycząca technik budowy czy reperacji różnych 
typów jednostek pływających. Możemy wobec tego  
z całą pewnością stwierdzić, że klamry były uży-
wane nie tylko w budowie jednostek techniką pła-
skiego dna i podobnie uszczelnianych jak np. kogi, 
ale także w budowie łodzi metodą zakładkową 
(Polak 1998c, 191; Ossowski 2010, 48).

Elementy jednostek pływających znalezione na 
terenie kwartału I potwierdzają związki ludności 
Szczecina z rzeką. Świadczą także o dużej znajo-
mości technik budowy różnych jednostek transpor-
tu wodnego (Łosiński 1996a, 136; 1996b, 67 n.;  
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Kowalska 2003c, 297 n.; 2011b, 284 n.; Filipowiak 
2006, 167). Jednym z niewielu źródeł pisanych mó-
wiących o średniowiecznej żegludze i handlu miasta 
jest taryfa celna wydana prawdopodobnie ok. 1255 
roku (nie później niż 1278) przez księcia Barnima I 
i potwierdzona w 1293 roku przez księcia Bogusła-
wa IV. Dowodzi ona dużej roli transportu i handlu 
śródlądowego w trzynastowiecznym Szczecinie, do 
którego docierały wodą towary z odległych tere-
nów. Dokument ten zwalnia szczecinian od płacenia 
ceł na terenie całego księstwa. Zobowiązuje jedno-
cześnie wszystkich przypływających do Szczecina 
kupców do uiszczania stosownych opłat w zależno-
ści od rodzaju dostarczanego towaru oraz od wiel-
kości środka transportu, którym towary były prze-
wożone. Zróżnicowanie tych opłat w odniesieniu 
do środków transportu wodnego pozwala przypusz-
czać, że posługiwano się jednostkami o różnej wiel-
kości, a więc i ładowności. W taryfie szczecińskiej 
wymieniono cztery rodzaje pojazdów wodnych, 
które płaciły kwoty wynoszące 4–6 denarów po  
1–2 solidy (Mielcarek 1981, 201–202).

Badacz szczecińskiej taryfy celnej, A. Mielca-
rek, po porównaniu jej treści z informacjami za-
wartymi w taryfie celnej dla Pirny czy Hambur-
ga, jest zdania, że nazwy statków navis gewerder-
bordeth i navis simplex sine borth można odnieść 
do dłubanek o podwyższonych burtach (Mielcarek 
1981, 204), które pełniły rolę statków rzecznych, 
kabotażowych (Litwin 2004, 406). Nazwa navis 
linguata lub navis lingwata miałaby odnosić się do 
dłubanek połączonych burtami, które tworzyłyby 
rodzaj promu, tratwy (analogicznie do informacji  
z taryfy hamburskiej czy włocławskiej). Najwięk-
sza jednostka określona mianem navis bordinc- 
-burdynek, która pierwotnie miała być także dłu-
banką o podniesionych burtach, w XII wieku wy-
mieniana jako bording, pełniła funkcje pomocnicze 
we flotach wojennych, a także wykorzystywano ją 
w żegludze i rybołówstwie na Morzu Północnym  
i Bałtyku. W wiekach późniejszych statki te stano-
wiły w portach bałtyckich jednostki pomocnicze –  
lichtugi (Mielcarek 1981, 205–206).
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Zbiór przedmiotów skórzanych z kwartału I cha-
rakteryzuje, oprócz zróżnicowanego stanu zacho-
wania, znaczna rozpiętość chronologiczna – od XI 
do XIX wieku, co stanowi jego niewątpliwą zaletę 
w przypadku studiów nad zmianami konstrukcyj-
nymi i stylistycznymi wyrobów. Pewne ogranicze-
nia interpretacyjne wynikają jednakże z częścio-
wego przemieszania materiału w warstwach zasy-
piskowych i niwelacyjnych. W tym opracowaniu 
pominęłam obuwie średniowieczne, które szcze-
gółowo przedstawiłam w innym miejscu (Kowal-
ska 2013). Pozostałe przedmioty, z nawarstwień 
nowożytnych, w tym z wypełniska latryny nr 1, 
zostały zestawione poniżej. 

W opracowaniu formalno-typologicznym przy-
jęłam funkcjonujący już w literaturze (por. Kowal-
ska 2010b; 2013) model studiów oparty na pro-
stym podziale wszystkich przedmiotów skórza-
nych na główne grupy funkcjonalne: A – obuwie 
oraz jego fragm. i elementy; B – inne wyroby okre-
ślone funkcjonalnie; C – przedmioty nieokreślone 
oraz określone funkcjonalnie, ale z niską liczbą 
cech dystynktywnych; D – odpady produkcyjne. 

Prawie połowę omawianych przedmiotów skó-
rzanych wydobyto z latryny nr 1, łącznie 77 przed-
miotów, głównie obuwia (grupa A – 61,6%). Dru-
gą pod względem liczebności grupę tworzą fragm. 
zniszczonych wyrobów (grupa C – 34,2%), a je-
dynie 4,2% grupę B. Jest rzeczą interesującą, iż  
w wypełnisku latryny nie wyróżniono w ogóle od-
padów produkcyjnych (wykres 27). Wszystkie 
przedmioty pochodzą z warstw II i III, które ramo-
wo datowane są na XVI–XVIII wiek.

Zestawienie obuwia z wypełniska latryny nr 1

1. Obuwie dziecięce typu mule (17/01/S, ryc. 226:1). 
Zachowały się wszystkie elementy konstrukcyjne: 
symetryczne podeszwy zewnętrzna i wewnętrzna, ze 
spiczastym noskiem, zaokrągloną piętą i dwustron-
nym, dość mocnym przewężeniem w śródstopiu,  

korkowy klin pomiędzy nimi, pas obuwniczy obej-
mujący cały spód, przyszywany do podeszwy ze-
wnętrznej i wewnętrznej, drewniane szpilki mo-
cujące podeszwę zewnętrzną oraz wierzch – de-
korowana, pełna przyszwa. Dekoracja obejmowa-
ła górną część przyszwy i składała się z różnorod-
nych pasmowych nacięć: krzyżyków, trzech linii, 
pasma ukośnych kreseczek, kolejnych trzech li-
nii i pasma krzyżyków oraz następnych trzech li-
nii oddzielających krzyżyki układające się w trzy 
piramidki. Obuwie jest wyeksploatowane, ale nie 
uległo całkowitemu rozpadowi, zachowały się na-
wet nici w otworach nakłuwanych szydłem. Pod 
podeszwą zewnętrzną, na korkowym klinie zło-
żonym z kilku elementów, zachowała się warstwa 
wełny albo skóra futrzarska (por. rozdział II.10.1). 
Wkładka między podeszwami zostało oznaczo-
na ze znakiem zapytania jako łyko lipowe, jedne-
go fragm. przekazanego do analizy nie oznaczo-
no. Szpilka tkwiąca w jednym z fragm. podeszwy 
wystrugana została z drewna trzmieliny pospolitej 
(por. rozdział II.10.2).
2. Obuwie dziecięce typu mule (46/1/S, ryc. 226:2).  
Zachowały się prawie wszystkie elementy kon-
strukcyjne: podeszwa zewnętrzna, podzelowana, 
podeszwa wewnętrzna ekstremalnie przewężo-
na z okrągłą piętą (ze skóry owczej i prawdopo-
dobnie bydlęcej), pas obuwniczy prawdopodob-
nie ze skóry bydlęcej, klin pomiędzy podeszwami 
z drewna topolowego, kołeczki do mocowania ob-
casa z drewna trzmieliny pospolitej oraz przyszwa 
ze skóry bydlęcej, zdobiona na całej powierzchni. 
Począwszy od ozdobnie nacinanej krawędzi wy-
konano: pasmo równo rozmieszczonych przebi-
janych na wylot okrągłych otworów, motyw ha-
ftowany ściegiem prostym (nicią pochodzenia ro-
ślinnego), pasmo okrągłych otworów (przebija-
nych na wylot), pasmo dwóch przecinających się 
linii falistych pomiędzy liniami prostymi, pasmo 
ukośnych, krzyżujących się linii, pasmo półkul  
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z krzyżującymi się liniami wewnątrz, zygzaki oka-
lające półkola – te motywy wykonano poprzez na-
cięcie skóry mniej więcej do połowy gr. Nosek 
przyszwy jest wyraźnie starty, zniszczony, podob-
nie jak cała podeszwa zewnętrzna, do której drew-
nianymi szpilkami przymocowano zelówkę oraz 
obcas (niezachowany).
3. Obuwie wsuwane dużych rozmiarów ze skó-
rzanym, wielowarstwowym obcasem złożonym  
z kilkunastu składek, z kilkuwarstwową podeszwą 
otoczoną pasem obuwniczym, oraz bardzo znisz-
czonej, pełnej przyszwy bez dekoracji (47/1/S, 
ryc. 227). Podeszwa zewnętrzna zakończona kwa-
dratowym noskiem podzelowana, sięgająca do ob-
casa i na nim „zawinięta”. Podeszwa wewnętrzna 
również zakończona prostym noskiem. Zachowa-
ły się metalowe oraz drewniane  szpilki (z trzmie-
liny pospolitej) służące mocowaniu warstw pode-
szwy i obcasa. Pomiędzy podeszwami zachowały 
się fragm. drewnianego klina. Przyszwa zupełnie 
zniszczona zakończona podnoskiem doszywanym 
od strony zewnętrznej, bez zdobienia.
4. Płytkie, niskie obuwie wsuwane z drewnianym 
obcasem, z zachowanymi wszystkimi elementami 
składowymi: podeszwą zewnętrzną z bardzo gru-
bej skóry, podeszwą wewnętrzną z miękkiej skó-
ry, drewnianym klinem pomiędzy podeszwa-
mi zachowanym do miejsca, w którym zaczyna 
się obcas, drewnianym, zwężającym się ku do-
łowi obcasem z drewna bukowego oraz dekoro-
waną przyszwą (210/1/S, ryc. 228). Obie pode-
szwy zakończone spiczastymi noskami z niewiel-
kim czubkiem. Podeszwa zewnętrzna zawinięta 
na wewnętrznej powierzchni drewnianego obcasa. 
Przyszwa bardzo płytka, ozdobnie wycięta, z kra-
wędzią pierwotnie obszytą (kolorowymi nićmi?).  
W odległości ok. 1 cm od krawędzi zachowa-
ły się otwory po haftowanej dekoracji. Przyszwa  
z profilowanym dekoltem sięgała mniej więcej  
do połowy podbicia. 
5. Obuwie dziecięce, wsuwane, złożone z pode-
szwy zewnętrznej, wewnętrznej, obcasa i przy-
szwy (211/1/S). Obcas złożony z kilku składek 
montowany bezpośrednio do podeszwy zewnętrz-
nej, przytwierdzany szpilkami z drewna derenio-
wego i brzozowego. Obie podeszwy zakończone 
zaokrąglonymi noskami. Przyszwa naprawiana – 
zachowały się ślady po podnosku i obrzeżu po we-
wnętrznej stronie obuwia. Przyszwa sięgała dość 
wysoko na podbicie. Nie była dekorowana.

6. Przyszwa niewielkiego obuwia typu mule, bo-
gato dekorowana (50/1/S). Prawdopodobnie sta-
nowi parę z obuwiem nr inw. 46/1/S. Świadczą  
o tym identycznie rozmieszczone wątki ornamen-
tacyjne i rozmiar.
7. Podeszwa dwuczęściowa, symetryczna zacho-
wana w dwóch fragm., dużych rozmiarów, ze-
wnętrzna, zakończona zaokrągloną piętą z fragm. 
obcasa z drewna olszowego i kwadratowym no-
skiem, łagodnie dwustronnie przewężona w śród-
stopiu (48/1/S). Wykrojona ze skóry bydlęcej.  
W części piętowej zachowały się metalowe ćwieki 
i szpilki z drewna trzmieliny pospolitej po moco-
waniu niezachowanego obcasa. Wraz z podeszwą 
znaleziono zaokrągloną część pasa obuwniczego, 
najpewniej z części tylnej obuwia.
8. Podeszwa dwuczęściowa, symetryczna, wykro - 
jona ze skóry bydlęcej, zachowana wraz z fra gm. 
podeszwy wewnętrznej (w części piętowej), za-
okrąglona w części piętowej i zakończona tępym, 
kwadratowym noskiem, łagodnie przewężona  
w śródstopiu (50/1/S). W części piętowej zacho-
wały się drewniane ćwieki po mocowaniu obcasa.
9. Podeszwa jednoczęściowa zewnętrzna, syme-
tryczna, z zaokrąglonym noskiem i piętą, bez prze-
wężenia w śródstopiu, z obcasem wykonanym z kil-
kunastu warstw skóry spojonych drewnianymi i me-
talowymi ćwiekami (212/1/S). Zachowana w dwóch 
fragm. Obcas przymocowany bezpośrednio do po-
deszwy zewnętrznej szpilkami z drewna trzmieliny 
zwyczajnej. Wraz z podeszwą zachowały się szczątki 
pasa obuwniczego i fragm. podeszwy wewnętrznej.
10. Przedstopie podeszwy jednoczęściowej, zew-
nętrznej, symetrycznej, zakończone łagodnie zaok-
rąglonym noskiem, podzelowane w części nosko-
wej za pomocą drewnianych ćwieków, dość moc-
no przewężone dwustronnie w przedstopiu (50/1/S, 
ryc. 220:1). Podeszwa wykrojona ze skóry bydlę-
cej, zelówka prawdopodobnie też.
11. Przedstopie podeszwy wewnętrznej ze skóry 
bydlęcej lub cielęcej, zakończone łagodnie zaokrą-
glonym noskiem (50/1/S, ryc. 220:2).
12. Fragm. przedstopia podeszwy wewnętrznej za-
kończone łagodnie zaokrąglonym noskiem, z krzy-
żującymi się odciskami dratwy po naciągu pasa 
obuwniczego (54/1/S, ryc. 220:3).
13. Przedstopie zniszczonej podeszwy wewnętrz-
nej zakończonej zaokrąglonym noskiem, prawdo-
podobnie ze skóry bydlęcej (54/1/S, ryc. 220:4).
14. Fragm. podeszwy jednoczęściowej, wewnę-
trznej, asymetrycznej, zakończonej zaokrąglonym 
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noskiem, z łagodnym przewężeniem dwustron-
nym (55/1/S). Podeszwa zachowała się w dwóch 
fragm. Wykrojona została najpewniej ze skóry 
kozy lub owcy albo osobnika młodego (koźlęcia 
lub jagnięcia).
15. Fragm. podeszwy jednoczęściowej, wewnętrz-
nej, symetrycznej, zakończonej noskiem z wyraź-
nym czubkiem, łagodnie dwustronnie przewężonej 
(50/1/S, ryc. 221:1). Wykrojona ze skóry koziej 
lub owczej. Na podeszwie widoczne są krzyżujące 
się odciski po naciągu dratwy mocującej pas.
16. Dwa fragm. podeszwy zewnętrznej z os trym 
noskiem, „podwiniętej” na obcas (55/1/S, ryc. 
221:3). Wykrojona z twardej skóry bydlęcej.
17. Szczątki wielowarstwowego obcasa z fragm. 
podeszwy (54/1/S).
18. Fragm. części piętowych podeszew: a) część 
piętowa podeszwy jednoczęściowej zewnętrznej 
z łagodnie zaokrągloną piętą i dwustronnym, ła-
godnym przewężeniem w śródstopiu. Wraz z po-
deszwą zachował się obcas wykonany z kilkuna-
stu warstw skóry bydlęcej przytwierdzony do po-
deszwy za pomocą drewnianych ćwieków oraz 
fragm. pasa obuwniczego; b) fragm. pasa obuwni-
czego (ryc. 222:2); c) fragm. zelówki ze skóry by-
dlęcej (52/1/S, ryc. 222:3).
19. Część piętowa podeszwy jednoczęściowej we-
wnętrznej, symetrycznej, zakończonej zaokrąglo-
ną piętą z ekstremalnie przewężonym śródstopiem 
(53/1/S, ryc. 222:4). W części piętowej ślad po 
kołkowaniu. Wykrojona ze skóry bydlęcej, praw-
dopodobnie dwojonej.
20. Część piętowa i przedstopie podeszwy jedno-
częściowej wewnętrznej z łagodnie zaokrągloną 
piętą i dwustronnym, łagodnym przewężeniem w 
śródstopiu, ze śladami po naciągu pasa obuwni-
czego (54/1/S). Wraz z podeszwą zachował się ob-
cas wykonany z kilkunastu składek przytwierdzo-
ny do podeszwy za pomocą drewnianych ćwieków 
(ryc. 224:1).
21. Część piętowa zniszczonej podeszwy, zaokrą-
glona, ze śladami po drewnianych szpilkach mo-
cujących obcas (54/1/S, ryc. 224:2).
22. Część piętowa zniszczonej podeszwy z resztka-
mi skórzanego obcasa (54/1/S, ryc. 224:3).
23. Części piętowe zniszczonych podeszew z reszt-
kami skórzanych obcasów (212/1/S, ryc. 224:4,5).
24. Fragm. podeszwy i resztki skórzanego pasa 
obuwniczego (212/1/S).

25. Zniszczone fragm. podeszew; strzępy z pode-
szew (45/1/S, 50/1/S, ryc. 221:2, 53/1/S, 55/1/S). 
26. Fragm. nieokreślonych części obuwia (48/1/S, 
50/1/S, 53/1/S, 54/1/S).

Nowożytne obuwie skórzane  
i skórzano-drewniane 

Rozpoznanie wytwórczości skórzanej w okresie 
nowożytnym, z punktu widzenia archeologii, po-
zostaje w dużej dysproporcji w stosunku do śre-
dniowiecznej. Na ziemiach polskich w początkach 
XVI stulecia dokonywały się przemiany związane 
z przyjmowaniem wzorców obcej mody odzieżo-
wej z zachodu i ze wschodu Europy. Zaznaczył się 
ponadto dość silny konserwatyzm w doborze ob-
cych elementów, co w przyszłości miało zaprocen-
tować pojawieniem się stroju narodowego. Z tymi 
procesami łączyć należy także zmiany w konstruk-
cji obuwia, które stawało się częścią stroju, do-
pasowaną do pozostałych jego elementów (Drąż-
kowska 2011, 156 n.). Z dużym prawdopodobień-
stwem można przyjąć założenie, że szczecińskie 
obuwnictwo w dobie renesansu oraz w okresach 
późniejszych ewoluowało zgodnie z ogólnoeuro-
pejskimi trendami. 

Pierwsze elementy obuwia nowożytnego ze 
Szczecina zawarte zostały w omówieniu znale-
zisk z badań na dziedzińcu Zamku Książąt Pomor-
skich, a dokładnie z warstwy IV w latrynie. Myl-
nie, moim zdaniem, została wówczas określona 
ich chronologia – na początek XV wieku (Cnot-
liwy 1980, 380, ryc. 12.20). W świetle obecnego 
stanu wiedzy na temat rozwoju obuwnictwa po-
morskiego i szerzej europejskiego, datowanie to 
należałoby przesunąć co najmniej o jedno stule-
cie (por. Cnotliwy 2014, 185–188). Warto zwró-
cić uwagę, że podeszwy znalezione w wypełnisku 
latryny formą i zdobieniem nawiązują do odkry-
tych w zamkowej książęcej krypcie grobowej z lat  
30. XVI wieku (Januszkiewicz 1992; 1995). Nie-
zależnie od tych odkryć, zbiór obuwia nowożytne-
go z latryny nr 1 na kwartale I uznać należy za naj-
liczniejszy jak dotąd w Szczecinie. 

Wśród znalezisk uwagę zwraca przede wszyst-
kim kształt spodów, które inaczej niż w obuwiu 
średniowiecznym nie są dostosowane do krzywizn 
stopy. Niezależnie od wyglądu noska i pięty oraz 
gr. są symetryczne, czasem bardzo mocno prze-
wężone w śródstopiu. Dzielą się wyraźnie na ze-
wnętrzne i wewnętrzne oraz jedno- i dwuczęściowe  
(ryc. 220–221). Każda natomiast jest jednym tylko 
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elementem spodu złożonego z kilku warstw, w tym 
także drewnianego lub korkowego klina (ryc. 223, 
224). Charakterystyczne są zwłaszcza podeszwy  
z bardzo grubej i sztywnej skóry, do których przy-
twierdzane były drewniane obcasy, sam obcas  
w takich przypadkach mocowany był do dość gru-
bej wkładki skórzanej między podeszwę wewnętrz-
ną i zewnętrzną sięgającą do mniej więcej połowy  
gł. obuwia (ryc. 223). 

Obcasy są elementami, które nie występowały 
w ogóle w szewstwie średniowiecznym. Wydaje 
się, że historię obcasów zapoczątkowały niewiel-
kie podkówki oraz wykrawane z twardej skóry 
podpiętki mocowane w charakterystyczny sposób 
od strony zewnętrznej. Z czasem przybrały one 
postać obcasów podobnych do znanych współ-
cześnie, ale utworzonych z kilku- kilkunastu skła-
dek, czyli warstw skóry przytwierdzanych bez-
pośrednio do podeszwy zewnętrznej (ryc. 223:2; 
224:3). Jak wykazały analizy zoologiczne ułoże-
nie składek nie było przypadkowe. Przede wszyst-
kim wykorzystywano różne materiały skórzane,  
a skórę układano licem do dołu, tak że dolna skład-
ka stykała się licem z podłożem, a górna z pode-
szwą wewnętrzną. Podobną zasadę odnotowano  
w przypadku spodu złożonego z dwóch podeszew 
i wkładki drewnianej/korkowej – mizdra w każ-
dym badanym przypadku znajdowała się od stro-
ny wewnętrznej takiej konstrukcji. Spójność obca-
sów wielowarstwowych uzyskiwano dzięki drew-
nianym ćwiekom szewskim – tzw. szpilkom stru-
ganym z trzemieliny, derenia i brzozy (ryc. 222:1). 
Drewno tych gatunków charakteryzuje znaczna 
twardość i zwartość. Świetnie nadawało się do wy-
robu przedmiotów wymagających znacznej wy-
trzymałości (por. rozdział I.4.3.3). Odnotowano 
też obecność obcasów drewnianych, w charaktery-
styczny sposób zwężanych. One także mocowane 
były do podeszwy drewnianymi szpilkami, chociaż 
używano też metalowych ćwieków (ryc. 223:2). 

Kształt podeszew, głównie zaś zakończenie 
przedstopia bardzo różni się od znanych z okresu 
średniowiecza. Przede wszystkim nie ma spodów 
zakończonych spiczasto. Większość cechuje łagod-
ne zaokrąglenie przodu, a niektóre z podeszew we-
wnętrznych zakończone są ostrym czubkiem (ryc. 
220, 221). Na niektórych też, często zachowanych 
szczątkowo, bardzo wyraźnie widoczne są odci-
ski po naciągu dratwy do pasa obuwniczego (ryc. 
221:2). Jedno przedstopie podeszwy zewnętrz-
nej wyciętej z grubej skóry ma ślady zelowania  

(ryc. 222:1). Najmłodsze egz. reprezentują pode-
szwy zakończone tępo, z obcasami przybitymi me-
talowymi ćwiekami (ryc. 223:1; 225; 227). 

Omawiane podeszwy i ich części dobrze ko-
respondują ze znaleziskami z Warszawy. W ze-
stawieniu prezentowanym na rycinie 10. (Blusie-
wicz 2009) bez trudu odnaleźć można kształty wy-
różnione w materiale szczecińskim. Spody o ła-
godnych liniach datowane są na XVI i 1. połowę  
XVII wieku, sporadycznie wystąpiły też podeszwy 
zakończone spiczasto. Autorka słusznie zauważa, 
że są one reliktem przemijającej mody gotyckiej 
(Blusiewicz 2009, 36). W ten sam sposób postrze-
gane są podeszwy zachodnioeuropejskiego obuwia 
prezentowane przez O. Goubitza (Goubitz, Driel-
Murray, Groenam-van Waateringe 2001, Fig. 1–2, 
82) oraz D. Osipova i V. Sobola (2013, tabl. 4–5) 
w przypadku znalezisk ze Smoleńska. 

Wśród znalezisk z latryny nr 1 nie wyróżniono 
podeszew z rozszerzonym noskiem, które charak-
terystyczne są dla mody renesansowej (Możdżyń-
ska-Nawotka 2005, 38–39). Wszystkie omawiane 
spody mają zbliżone proporcje, tj. największa wy-
pukłość przypada na przedstopie. Na podstawie sa-
mych tylko kształtów spodów nie sposób odróżnić 
obuwia damskiego od męskiego. Jedynie okazy 
małych rozmiarów mogą być bezpiecznie wiązane 
z dziećmi. Wydaje się, że w okresie przejściowym 
pomiędzy modą gotycką a renesansową, w okre-
sie wprowadzania do szewstwa nowych rozwiązań 
konstrukcyjnych, niewiele zmieniły się formy obu-
wia. Nadal używano obuwia niskiego, średniowy-
sokiego i wysokiego, chociaż jak się wydaje formą 
dominującą było obuwie do kostki. 

W wypełnisku latryny znaleziono dwa okazy 
zachowanego w całości obuwia wsuwanego nie-
wielkich rozmiarów – dziecięcego, skonstruowa-
nego z wieloczęściowego, skórzano-drewniane-
go spodu i jednoczęściowej przyszwy zakrywają-
cej całe przedstopie po przegub stopy. Pięta pozo-
stawała odkryta (ryc. 226). Na tego typu obuwie,  
różnych rozmiarów, upowszechniła się nazwa wy-
wodzona z języka francuskiego – mule (Ceyno-
wa 2007, 437 n.; Blusiewicz 2009, 70–72). W li-
teraturze polskiej można jeszcze spotkać przynaj-
mniej trzy nazwy na określenie tych specyficznych 
form, także obcego pochodzenia, mianowicie tre-
py (Eberle 1985, 200), pantofle (Turnau 1991, 27)  
lub mulety (Możdżyńska-Nawotka 2005, 155) albo 
muły (Gutkowska-Rychlewska 1968, 870). 

Anna B. Kowalska
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Mule, zwane też skórzanymi patynkami, było 
obuwiem ochronnym, zastępującym od okresu rene-
sansu drewniano-skórzane patynki. W odróżnieniu od 
nich miało przyszwę całkowicie zakrywającą podbi-
cie stopy lub sięgało do połowy podbicia. Stosunko-
wo szybko zyskało status obuwia „domowego” no-
szonego samodzielnie w pomieszczeniach lub nakła-
danego na subtelniejsze obuwie skórzane. Mule od-
znaczało się specyficzną konstrukcją. Zawsze miało 
wielowarstwowy spód, który składał się z podeszwy 
zewnętrznej wyciętej z grubej skóry, drewnianej lub 
korkowej podkładki, podpodeszwy i podeszwy we-
wnętrznej, na której bezpośrednio spoczywała sto-
pa. Wszystkie te warstwy otaczane były tzw. otokiem 
zwanym też pasem obuwniczym. Drewniana lub 
korkowa wkładka – płaska lub klinowata, grubsza  
w części tylnej – składała się z kilku elementów po-
łączonych ze sobą drewnianymi kołeczkami. 

Egz. szczecińskie reprezentują wczesny typ mule,  
zanim stało się eleganckim obuwiem damskim na 
obcasie, noszonym w pomieszczeniach w XVIII 
wieku. Niewielkie rozmiary szczecińskich okazów 
dają podstawy, by sądzić, że noszone były również 
przez dzieci. Natomiast gatunki lokalnego drewna 
wykorzystanego na wkładki pozwalają przypusz-
czać, że przynajmniej część z nich wytwarzana była 
w miejscowych pracowniach szewskich. Być może 
z południa Europy sprowadzano na Pomorze korek 
dębowy jednak badania ksylologiczne, ze względu 
na brak materiałów porównawczych, nie potwier-
dziły tego faktu z całą pewnością. 

Najmłodszym w tym zbiorze elementem wy-
daje się obuwie damskie, bardzo niskie i płytkie 
na drewnianym, profilowanym obcasie (ryc. 228). 
W jego konstrukcji podeszwa zewnętrzna znaj-
duje się pod przedstopiem i śródstopiem, tworząc  
w części tylnej wewnętrzną ściankę obcasa. Za-
równo sposób montażu obuwia, jak i podcięcie ob-
casa wskazują na szewstwo osiemnastowieczne. 

Pozostałe wyroby skórzane

Pasy 

Wśród przedmiotów o chronologii nowożytnej 
znalazł się tylko jeden fragm. taśmy pasa ze skó-
ry bydlęcej poprawnie wyprawionej. Na stronie 
wierzchniej (licowej) widoczna jest dekoracja –  
wzdłuż krawędzi odciśnięto w mokrej skórze linie 
proste. Pomiędzy nimi pierwotnie mogła znajdować 
się jeszcze jakaś inna dekoracja, słabo widoczna  
ze względu na silne starcie lica. Niewykluczone,  

że pas zdobiły metalowe aplikacje, po których po-
zostały grupy otworków (ryc. 229:1). 

Drugi fragm. nie jest taśmą pasa odzieżowego. 
Przede wszystkim skóra bydlęca, z której jest wy-
konany została prymitywnie wygarbowana i źle 
wykończona, rozdwaja się na lico i mizdrę. Poni-
żej zaokrąglonej końcówki znajduje się dość duży 
otwór, prawdopodobnie po gwoździu. Wydaje się, 
że omawiany fragm. mógł pełnić rolę elastyczne-
go zawiasa (ryc. 229:2).

Wiadro

Wiadra skórzane należały do podstawowego wy-
posażenia gaśniczego w XVIII–XIX wieku. Wyko-
nywano je z grubej skóry – z kilku trapezowatych 
części zszywanych ściegiem krytym oraz okrągłe-
go dna wzmacnianego dodatkowo krzyżującymi 
się paskami skóry przyszytymi ściegiem prostym 
dwuigłowym. Wnętrze wyłożone było tkaniną lnia-
ną, która w kontakcie z wodą stawała się nieprze-
puszczalna. W latrynie nr 1 znaleziono całe dno 
oraz wzmacniające je pasy i fragm. lamówek do 
wykańczania brzegów, wykrojone ze skóry koziej  
z widocznym resztkami włosów, poprawnie wykoń-
czonej od strony lica i całkowicie niewykończonej 
od strony mizdry (ryc. 229:3). Paski wzmacniają-
ce dno natomiast pochodzą z pokrycia młodego by-
dła, a lamówki z kozy lub owcy. Prawdopodobnie  
z tym samym wiadrem wiążą się fragm. skór z bar-
dzo skorodowanymi metalowymi ćwiekami. Skó-
ry, które spajały pochodzą z poszycia młodego by-
dła lub cieląt oraz kozy/owcy. Pomiędzy szczątka-
mi skóry widoczne są ślady tkaniny, prawdopodob-
nie lnianej. Tkanina ta pokrywa znaczną część po-
wierzchni mizdrowej skóry koziej/owczej.

Przedmioty nieokreślone

Znaczną grupę tworzą przedmioty o niejasnej 
funkcji. Można im przypisywać rolę podkładek, 
być może półwytworów jakichś przedmiotów, albo 
półfabrykatów przygotowanych do dalszego prze-
twarzania. Na niektórych paskach skóry zaob-
serwowano otwory po przytwierdzaniu do jakie-
go twardego podłoża (drewna? innej skóry?) lub 
przyszywania za pomocą prostego ściegu. Intere-
sujące są zwłaszcza duże przedmioty przypomi-
nające części odzieży. Na niektórych krawędziach 
dużych płatów skóry widoczne są otwory po szy-
ciu zakładkowym. Skóra (kozia lub owcza) jest 
stosunkowo cienka, a warstwa licowa wyraźnie  
odpada od mizdry. 

II.10. Nowożytne wyroby skórzane
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Ze względu na różny stan zachowania przedmio-
tów skórzanych wynikający m.in. ze stopnia zuży-
cia i warunków wielowiekowego depozytu powo-
dujących zatarcie cech taksonomicznych nie zawsze 
możliwe było jednoznaczne określenie gatunku 

zwierzęcia. Bardzo często, zwłaszcza w przypadkach 
znacznego zużycia przedmiotu, diagnostyka opierała 
się na kruchych przesłankach pozwalających jedynie 
na orientacyjne oznaczenie, np. skóra niebydlęca lub  
kozia/owcza, albo gatunek ze znakiem zapytania.

II.10.1. Oznaczenia zoologiczne przedmiotów skórzanych z latryny nr 1
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II.10.1. Oznaczenia zoologiczne przedmiotów skórzanych z latryny nr 1
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Do analizy ksylologicznej wytypowano 41 ele-
men tów drewnianych z obuwia nowożytne-
go pochodzą ce go z latryny nr 1 (tab. 16). Bada-
nie przeprowadzono przy użyciu lupy binoku-
larnej oraz mikroskopu świetlnego Carla Zeissa.  
Z niewielkich skrawków drewna pobranych z ze-
wnętrznej powierzchni elementów wykonano pre-
paraty mikroskopowe, które następnie oglądano  
w świetle przechodzącym pod powiększeniem 
250–400×, w mieszaninie gliceryny, alkoholu ety-
lowego, wody destylowanej oraz tymolu. Prepa-
raty zamknięto w glicerożelatynie i uszczelnio-
no za pomocą werniksu damarowego. Oznaczenia 
weryfikowano w oparciu o materiały porównaw-
cze znajdujące się w zbiorach Instytutu Botaniki 
im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk 
i atlasy anatomii drewna (Greguss 1945; Schwe-
ingruber 1978; Benkova, Schweingruber 2004; 
Schweingruber i in. 2011).

Fragm. drewna pochodzące z obcasów zidenty-
fikowano jako: olszę Alnus sp. (trzy fragm. w pró-
bie 48/1/S), buk zwyczajny Fagus sylvatica L. 
(cztery fragm. w próbie 210/1/S) oraz topolę Po-
pulus sp. (trzy fragm. w próbie 46/1/S). Drew-
no bukowe należy do najtwardszych i równocze-
śnie bardzo ciężkich sortymentów drewna prze-
znaczanych głównie na elementy konstrukcyjne 
oraz specjalistyczne narzędzia. Jednocześnie jest 
ono dość nietrwałe, łupliwe, łatwo pęka i wypa-
cza się oraz jest podatne na rozkład przez grzy-
by. Pozostałe dwa taksony, tj. topola i olsza mają 
drewno miękkie i lekkie, ale o niskich właściwo-
ściach mechanicznych, łatwo łupliwe i nieodpor-
ne na rozkład (Warywoda 1957; Kocięcki et al. 
1991; Godet 2008). Drewno topolowe było często 
stosowanym surowcem do produkcji tradycyjnych  
holenderskich chodaków.

Kolejnych 27 elementów stanowią szpilki, wśród 
któ rych zdecydowana większość (22 egz.) została 
wykonana z drewna trzmieliny Euonymus sp., trzy 

z drewna dereniowego Cornus sp. i dwie z brzozy  
Betula sp. Dereń i trzmielina są roślinami o pokro-
ju sporego krzewu lub niewielkiego drzewa, dlate-
go nie są cenione jako wielkowymiarowe surowce  
w przemyśle drzewnym. Drewno obu tych takso-
nów jest jednak bardzo ciężkie, twarde, trudno łu-
pliwe i o dużej gęstości (ryc. 230) (np. Balabán 
1955; Krzysik 1957; Gale, Cutler 2000). Oba gatun-
ki były wykorzystywane w przeszłości do produk-
cji przedmiotów wymagających szczególnej wy-
trzymałości tj. kołowrotków, wrzecion, szprych kół 
i włóczni (Gale, Cutler 2000). Informacje o użyt-
kowaniu drewna trzmieliny w dawnej Polsce jako 
materiału na szewskie „ćwieczki” można znaleźć  
w dziele ks. J.K. Kluka (1778) oraz w zielniku 
ekonomiczno-technicznym J. Gerald-Wyżyckiego 
(1845). Drewno obu omawianych krzewów jest 
także słabo kurczliwe w warunkach zmiennej wil-
gotności (Balabán 1955; Krzysik 1957). Właści-
wość ta mogła mieć znaczenie w kontekście eks-
ploatacji obuwia. Dzięki niej, podczas przesycha-
nia, szpilki dereniowe lub trzmielinowe w niewiel-
kim stopniu ulegały obluzowaniu, co mogło zapo-
biegać ich wypadaniu. Drewno brzozowe także jest 
dość twarde, bardzo trudno łupliwe i mało kurczli-
we. A. Warywoda (1957) podaje jako jedno z jego 
zastosowań wyrób kołków szewskich oraz pode-
szew do drewniaków.

Dla wszystkich badanych szpilek przekrój po-
przeczny drewna znajduje się w ich górnej i dolnej 
powierzchni, a najdłuższa oś pokrywa się z prze-
biegiem włókien drzewnych. Tymczasem na fragm. 
obcasów w płaszczyźnie o najdłuższym i najszer-
szym wymiarze badanego fragm. widoczny jest 
przekrój radialny drewna.

W przypadku elementów wykonanych z kory jed-
nego fragm. nie oznaczono, a trzy określono wstęp-
nie jako łyko lipowe Tilia sp. Oznaczenie wyma-
ga weryfikacji w oparciu o materiał porównawczy.

II.10.2. Analiza taksonomiczna elementów drewnianych  
z obuwia nowożytnego 
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Podczas badań archeologicznych na Podzamczu 
w Szczecinie (kwartał 1) w latrynie nr 1 znalezio-
no kilka fragm. wyrobów tekstylnych. Wszyst-
kie są datowane na koniec XVII–XVIII stule-
cia. Najciekawszym jest fragm. bogatego stroju  
(ryc. 231:1–2), prawdopodobnie jedwabny koł-
nierzyk, nakładany na szyję i ściągany jedwabną 
tasiemką pod brodą. Nie był przyszyty do sukni,  
z którą był prawdopodobnie noszony. Nie znam 
analogii do takiego elementu stroju.

Z jedwabiu jest wykonana także tkanina ozna-
czona nr 3. Podobnie jak tekstylia nr 1 i 2, została 
wykonana w splocie płóciennym 1/1, z tym że nici 
jej wątku są podwójne.

Tkanina nr 4 jest prostym wyrobem wełnianym 
w splocie płóciennym 1/1. Podobne tkaniny wy-
stępują w materiale archeologicznym od średnio-
wiecza, ale są szczególnie typowe dla czasów no-
wożytnych. Również z wełny wykonana jest nitka 
nr 5, którą znaleziono przylepioną do jedwabnej 
tkaniny nr 3. Wydaje się, że wyroby wełniane są 
pochodzenia miejscowego.

Wszystkie badane tekstylia należą do typowych 
wyrobów włókienniczych, spotykanych w ma teriale 
archeologicznym znajdowanym w nowożyt nych 
warstwach archeologicznych miast europejskich. 
Wyroby jedwabne są prawdopodobnie importa-
mi z Europy zachodniej lub południowej, choć nie 
można wykluczyć, że pochodzą z warsztatów je-
dwabniczych funkcjonujących w XVII i XVIII 
wieku w rejonie Bałtyku.

Katalog tekstyliów

1. Nr inw. 13/1/S 
Latryna nr 1, warstwa II,
Chronologia: koniec XVII–XVIII wiek
Fragm. ubioru w postaci taśmy jedwabnej szer.  
6,5 cm i dł. ok. 40 cm. Taśma ma dwa brzegi tka-
ne dwoma czółenkami. Oba końce taśmy są pod-
winięte i podszyte jedwabną nitką (skręt S/4S/2-)  

na ok. 1,3 cm, a przez otrzymane „tunele” prze-
ciągnięto tasiemkę (nr 2) ściągającą i marszczącą  
taśmę. Jeden z bocznych brzegów taśmy zo-
stał podszyty jedwabną nitką (skręcona z kilku 
nici, sposobu nie określono) tak, aby miał nie-
co mniejszą gł. niż brzeg przeciwny (oba koń-
ce taśmy na odcinku 9 cm nie zostały podszyte).  
Barwa jasnobrązowa.
Splot: płócienny 1/1
Skręt: O – brak, W – brak lub bardzo słaby S.
Typ -
Gęstość osnowy: 40 nici na 1 cm
Gęstość wątku: 20 nici na 1 cm
Gr. osnowy: 0,2–0,3 mm, śr. 0,25 mm 
Gr. wątku: 0,2–0,4 mm, śr. 0,28 mm

2. Nr inw. 13/1/S (ryc. 231:1)
Latryna nr 1, warstwa II
Chronologia: koniec XVII–XVIII wiek
Tasiemka jedwabna ściągająca taśmę nr 1. Dł. ok. 
49 cm, szer. 1 cm. Tasiemka ma oba brzegi proste. 
Barwa brązowa.
Splot: płócienny 1/1
Skręt: O – brak, W – S/2-.
Typ -
Gęstość osnowy: 30 nici w szer. tasiemki
Gęstość wątku: 17–19 nici na 1 cm
Gr. osnowy: ok. 0,2–0,3 mm
Gr. wątku: ok. 0,5 mm

3. Nr inw. 13/1/S (ryc. 231:3)
Latryna nr 1, warstwa II
Chronologia: koniec XVII–XVIII wiek
Fragm. tkaniny jedwabnej o wymiarach ok. 17 × 7 cm.  
Barwa brązowa, osnowa ciemniejsza niż wątek.
Splot: płócienny 1/1
Skręt: O – brak, W – brak, nici brane podwójnie.
Typ -
Gęstość osnowy: 70 nici na 1 cm

II.11. Tkaniny
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Gęstość wątku: 18 nici na 1 cm
Gr. osnowy: 0,3–0,5 mm, śr. 0,42 mm 
Gr. wątku: (nić pojedyncza) ok. 0,1 mm 

4. Nr inw. 15/1/S (ryc. 231:4)
Latryna nr 1, warstwa II
Chronologia: koniec XVII–XVIII wiek
Dwa fragm. wełnianej tkaniny o łącznych wymia-
rach ok. 6 × 5 cm. Barwa brązowa.
Splot: płócienny 1/1
Skręt: ZS
Typ 2

Gęstość osnowy: 12 nici na 1 cm
Gęstość wątku: 10 nici na 1 cm
Gr. osnowy: 0,4–0,7 mm, śr. 0,56 mm 
Gr. wątku: 0,4–0,7 mm, śr. 0,52 mm

5. Nr inw. 15/1/S
Latryna nr 1, warstwa II
Chronologia: koniec XVII–XVIII wiek
Mały fragm. wełnianej nitki, dł. 1 cm przylepiony 
do tkaniny nr 3. Barwa jasnobrązowa. 
Skręt: S
Gr.: 1 mm

Jerzy Maik
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Informacji na temat średniowiecznego i nowo-
żytnego szkła szczecińskiego dostarczały dotąd 
przede wszystkim badania archeologiczne prowa-
dzone na terenie Starego Miasta. Ich wyniki pu-
blikowane były sporadycznie i w zdecydowanej 
większości w ramach ogólnych opracowań mate-
riałów wykopaliskowych (Cnotliwy, Nawrolski, 
Rogosz 1972; Cnotliwy 1981; 2014; Dekówna 
1983; Kowalska 2003i, 320–321). Szersze omó-
wienia szczecińskich materiałów szklanych zna-
leźć można w różnych pracach monograficznych 
i zbiorowych, dotyczących szkła lub szklarstwa  
w Polsce (m.in. Olczak 1974; Dekówna 1980; 
1983). Prezentowane w nich znaleziska, z wyjąt-
kiem nowożytnych materiałów z badań na Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie (Cnotliwy, Na-
wrolski, Rogosz 1972; Cnotliwy 1981; 2014), po-
chodzą przede wszystkim z okresu wczesnego śre-
dniowiecza. W porównaniu do przedmiotów z in-
nych surowców odkrywanych w średniowiecznych 
i nowożytnych warstwach i obiektach kulturowych, 
liczba wyrobów szklanych jest dość uboga, jednak-
że wobec nikłych informacji zawartych w przeka-
zach pisanych, one właśnie stanowią podstawę bu-
dowania wiedzy o szeroko pojętej konsumpcji wy-
robów szklanych w dawnym Szczecinie.

Niniejsze opracowanie dotyczy przedmiotów ze 
szkła wydobytych w trakcie ratowniczych badań ar-
cheologicznych prowadzonych w latach 1999–2001 
na kwartale I Podzamcza w Szczecinie, w wykopach 
nr 8 i 13 oraz w latrynie nr 1. Przed podjęciem opra-
cowania formalno-typologicznego oraz funkcjonal-
nego, materiał został poddany konserwacji w Pra-
cowni Konserwacji Ceramiki i Szkła Muzeum Na-
rodowego w Szczecinie i w niektórych przypadkach 
również częściowo rekonstruowany, dzięki temu  
liczba wydzielonych form wzrosła z 21 do 40 (tab. 
17). W rezultacie w materiale masowym pozosta-
ło 345 fragm. szkła z przedmiotów nieokreślonych 
funkcjonalnie (tab. 18). 

Celem opracowania, oprócz analizy formalnej 
i funkcjonalnej, jest próba uściślenia datacji oraz 
ustalenia możliwej proweniencji najlepiej zacho-
wanych lub zrekonstruowanych wyrobów szkla-
nych. W opisach, tam gdzie było to możliwe, zwra-
cano również uwagę na cechy wskazujące na tech-
nologię produkcji konkretnego przedmiotu. Wstęp-
nie materiał szklany podzielony został na trzy gru-
py: naczynia stołowe, pojemniki oraz szkło taflowe. 

Zdecydowana większość materiału pochodzi z ok-
resu nowożytnego. Jedynie cztery fragm. szkła uda-
ło się zaklasyfikować jako średniowieczne. Wszyst-
kie znaleziono w wykopie nr 13. Choć fragm. są kil-
kucentymetrowe, a samo szkło silnie skorodowane  
i ściemniałe, część z nich udało się zaklasyfikować 
do szkieł stołowych. Z uwagi na niewielką liczbę nie 
wyodrębniono ich omówienia spoza ogólnej struktu-
ry opracowania.

Naczynia stołowe

Naczynia stołowe stanowią połowę zabytków wy-
dzielonych oraz 15% pozostałego materiału maso-
wego, co w dużej mierze można zawdzięczać za-
biegom konserwatorskim. Większość to szklanice 
i kieliszki. Miseczki i dzbany to pojedyncze okazy. 
Mniej niż połowa naczyń stołowych wykonana zo-
stała z lepszej jakości szkła bezbarwnego, znaczna 
część jest z jasnozielonego szkła leśnego. Pojawi-
ły się także zabytki ze szkła niebieskiego ciemno-
brązowego oraz opakowego (mlecznego). Materiał 
podzielono według form, a dopiero w drugiej ko-
lejności uwzględniono stratygrafię.

Szklanice

Latryna nr 1, warstwa I
Jedną z najbardziej okazałych jest sporych rozmia-
rów szklanica fletowa częściowo zrekonstruo-
wana z licznych mniejszych i większych fragm.  
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o barwie niebieskiej (ryc. 232:1)1. Szkło nie jest 
zbyt przejrzyste, zmatowiałe i miejscami skoro-
dowane, z pojedynczymi, lecz dużymi (powyżej 
3 mm) pęcherzami gazowymi. Dwie największe 
części dają w sumie 33,1 cm wys., ale naczynie 
pierwotnie było jeszcze wyższe. Stopa jest duża 
o średn. 12,05 cm. Poprzez wepchnięcie do góry 
sklejona została w trakcie wydmuchiwania naczy-
nia z zewnętrzną warstwą szkła tworząc od spodu 
stożek. Dzięki temu krawędź stopy, wyraźnie wy-
winięta na zewnątrz, jest łagodnie zaokrąglona  
i jednocześnie pusta wewnątrz. Szklanica powy-
żej stopy zwęża się do ok. 4 cm średn. na wys.  
6–7 cm, by nieznacznie rozszerzać się wraz z wys. 
do 5,5 cm. Średn. naczynia została na poziomie 
wylewu nieznacznie zmniejszona do 5,1 cm. Sam 
wylew jest łagodnie zaokrąglony i delikatnie po-
grubiony obustronnie. Mimo wahań w wymiarach 
średn. szklanicy sprawia wrażenie cylindrycznej. 
Zdobienie w formie pionowych, w dolnej części 
naczynia – równoległych względem siebie prąż-
ków, zamienia się na układ ukośny, lekko spiral-
ny, sięgający 4 cm poniżej wylewu. Możliwe, że 
szklanica była malowana białą farbą emaliową, 
podobnie jak wiele naczyń różnego typu w XVI 
i na początku XVII wieku (Drahotová 1982, ryc. 
18, 26, 32; Cnotliwy 1981, ryc. 13.9, 3–4, 1983c, 
107–108, ryc. 126, 3–4). Szklanice fletowe tego 
typu, o dużych rozmiarach, pojawiają się na wie-
lu obrazach z kręgu niderlandzkiego, przykładowo 
na jednym z najbardziej znanych: Autoportrecie  
z Saskią Rembrandta. Egz. szczeciński można bez-
pośrednio porównać do szklanicy z niebieskozie-
lonego szkła z analogicznym ornamentem, znale-
zionej również w obiekcie kloacznym w Getyndze 
(Steppuhn 2003, 105), który datuje się na okres  
ok. roku 1600. Dlatego powstanie szczecińskiej 
szklanicy fletowatej podobnie można określić na 
początek XVII wieku.

Inną formą szklanic fletowatych są odmia-
ny wieloboczne. W obrębie kwartału I zarejestro-
wano przykłady dwóch szklanic tego typu. Jedna  
z nich (421/1/S) zachowała się w dwóch fragm. 
nieskładających się ze sobą. Są to fragm. części 
środkowej naczynia bez zachowanego dna i wyle-
wu. Szklanica prawdopodobnie miała osiem ścia-
nek, z których zachowały się trzy z niewielkim od-
cinkiem czwartej. Każda ścianka jest nieznacznie 
wklęsła do wewnątrz tak, że cała szklanica mo-
gła sprawiać wrażenie falistej. Delikatne ścianki 

1 Z materiału masowego nr inw. 22/1/M, 23/1/M.

mają gr. 0,9–1,5 mm i ozdobione są dookolną ta-
śmą karbowaną o różnej szer. (1–4 mm) ze szkła  
w tym samym, zielonożółtym kolorze. Taśma po-
łożona została niedokładnie, miejscami przecho-
dząc w „nitkę” szklaną (o szer. 1 mm bez karbo-
wania) i ukośnie opadając w dół. Szkło odznacza 
się sporą przeźroczystością zakłóconą jednakże 
przez początki korozji powierzchniowej, obecnie 
w formie licznych drobnych plamek z iryzującym 
nalotem. W strukturze szkła występują pojedyn-
cze, małe pęcherze gazowe.

W warstwie II latryny nr 1 znaleziono także fragm. 
ośmiobocznej szklanicy fletowatej wraz z wylewem. 
Gr. samego wylewu wynosi 2,2 mm a ścianek nieco 
mniej: 1,5–2 mm. Szkło jest jasnozielone z niewielką 
liczbą pęcherzyków gazowych (ryc. 232:2).

Szklanice fletowe tego typu znane są z badań na 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz z te-
renu Pomorza Zachodniego, czy Brandenburgii i da - 
towane są na koniec XVI – 1. połowę XVII wie-
ku (Cnotliwy 1981, 335–336; 2014, 236 n.). Były 
wówczas popularnym elementem zastawy stołowej 
i mogły być produkowane w lokalnych hutach na 
Pomorzu, na potrzeby zarówno dworu jak i zamoż-
niejszego mieszczaństwa.

Wśród siedmiu fragm. stopek różnych naczyń 
(latryna nr 1, warstwa I) (ryc. 232:3–6) znajdują 
się dwie, które z pewnym prawdopodobieństwem 
można zakwalifikować jako stopy szklanic, choć 
raczej nie wielobocznych fletowatych, a okrągłych  
w przekroju, tzw. Stangenglas. Były to cylindrycz-
ne szklanice, czasem rozszerzające się przy wy-
lewie. Ich stopy mogły być zarówno węższe, jak 
i szersze, podwyższone lub niskie (Mosel 1979, 
13, 16, 64). Najczęściej kształtowane były przez 
wciśnięcie dna wydłużonej bańki szklanej do we-
wnątrz w formie stożka i sklejeniu ze sobą ścian-
ki zewnętrznej i wewnętrznej pomiędzy czubkiem 
stożkowatego dna a częścią stykającą się z po-
wierzchnią, na której szklanica stała. Część ta była 
obła i wewnątrz pusta. Dodatkowo dolną część sto-
py wywijano na zewnątrz. Jeden z fragm. jest ufor-
mowany podobnie jak stopa opisanej powyżej nie-
bieskiej szklanicy fletowatej (ryc. 232:4).

Kolejny z fragm. stopek wykonano w inny spo-
sób. Część stykająca się z podłożem jest wywinięta 
na zewnątrz na tyle mocno, że dotyka ukształtowa-
nej pionowo ścianki stopy, niczym wałek szklanej 
masy przyklejony dookolnie. Średn. tej stopy była 
dość duża, ok. 17 cm. Trudno znaleźć analogie dla 
tego fragm. ponieważ podwyższone stopy szklanic 
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w dolnej partii były najczęściej lejkowato wywi-
nięte na zewnątrz (Mosel 1979, 53, 55, 66, 78), ta 
natomiast jest prostopadła do podłoża. Prawdopo-
dobnie jest to fragm. dużej wazy lub misy na wy-
sokiej stopie (ryc. 232:6).

Wszystkie siedem fragm. wykonano ze szkła ja-
snozielonego. Cztery z nich są dość przejrzyste, po-
zostałe nieco zmatowiałe. We wszystkich zauwa-
żalne są pęcherzyki gazowe od małych do średnich. 
Na trzech występuje iryzująca patyna. Datować je 
można na koniec XVI–XVII wiek.

Jako fragm. szklanic potraktować można rów-
nież ułamki siedmiu naczyń ozdobionych karbo-
wanymi taśmami lub nitkami ze szklanej masy. 
Wszystkie są wykonane ze szkła jasnozielonego,  
w większości o dobrej przejrzystości, z pojedyn-
czymi pęcherzami gazowymi od małych przez 
średnie do dużych, z czego w sześciu fragm. są one 
wydłużone. W przypadku czterech naczyń można 
estymować średnicę na 5–7 cm. Pozostałe są zbyt 
małe, by oszacować ich pierwotne rozmiary. Sześć 
fragm. reprezentuje zdobienie taśmą szklaną. 
Prawdopodobnie taśma nie wiła się dookolnie ni-
czym spirala, a uformowana była w obręcz. Można 
je porównać do cylindrycznej szklanicy ze stożko-
watym dnem i niską stopą, określanej jako Pass-
glas czy szklanica „obrączkowa” (Schmidt 1927, 
Tafel 32B; Ciepiela 1970, 151; Mosel 1979, 64). 
Pochodzące z terenu Niemiec przykłady datuje się 
na okres ok. roku 1600, jednak ten typ zdobienia 
stosowano od XV nawet do XVIII wieku (Mosel 
1979, 61–66, 70), dlatego trudno dokładniej wyda-
tować fragm. szczecińskie. 

Pozostałe dwa okazy zdobione są nitką szklaną 
delikatnie karbowaną. Na podstawie takich fragm. 
o formie naczyń można wypowiadać się jedynie 
ostrożnie, jako o wąskich szklanicach. Jeden z nich 
to przykład naczynia cienkościennego (gr. ścianki 
0,6–1 mm), o nieregularnym, pofalowanym prze-
kroju w dolnej partii. Nie udało się znaleźć formy 
naczynia odpowiadającego kształtowi znalezione-
go fragm. Szklanice fletowate ośmio- lub siedmio-
boczne w miejscu przejścia od cylindrycznej dolnej 
partii czary do wielobocznej górnej, były ukształto-
wane inaczej. Możliwe więc, że omawiany fragm. 
był częścią naczynia zdeformowanego na etapie 
produkcji, co obniżało zapewne jego wartość, ale 
nie przekreślało możliwości sprzedaży.

W warstwie II latryny nr 1 zarejestrowano fragm. 
dwóch stopek. Pierwsza z nich to część szklanicy fle-
towatej z zachowanym niemal całym pierścieniem  

o zgrubiałej, pustej w środku krawędzi oraz nie-
wielkim wycinkiem podstawy korpusu szklanicy. 
Nie można jednak w tym przypadku określić, czy 
był to flet okrągły w przekroju, czy wieloboczny, 
gdyż wszystkie w dolnej części korpusu były okrą-
głe. Szkło jest żółtawe o znacznej ilości małych  
i średnich pęcherzyków powietrza. Powierzchnia 
szkła jest nierówna, z wieloma ubytkami spowodo-
wanymi przez korozję (ryc. 232:7).

Drugi z fragm. to niewielki wycinek zgrubiałej 
pustej w środku krawędzi stopy. Szkło jest bezbarw-
ne, lekko zmatowiałe i spatynowane. W masie brak 
jest widocznych pęcherzyków gazowych. Z powo-
du zbyt małych rozmiarów tego fragm. nie można 
określić w pełni ostatecznej formy naczynia.

Latryna nr 1, warstwa II
Z warstwy II pochodzi duża wysmukła cylindrycz-
na szklanica w typie renesansowego Humpena, 
z nieznacznym zwężeniem przy wylewie, o wys. 
21,2 cm i średn. 8 cm (ryc. 233:1). Do dna szkla-
nicy, lekko wepchniętego do wewnątrz, przyle-
piona została szklana taśma (o okrągłym przekro-
ju) tworząc stopę w formie pierścienia. Jej średn. 
wynosi 8,8 cm, a gr. ok. 0,6 cm. 1,5 cm poniżej 
wylewu znajduje się dookolnie przyklejona cien-
ka, nitka szklana. Gr. ścianek waha się między  
1,7 a 2,7 mm. Szkło ma kolor seledynowy, jest 
przezroczyste, choć niektóre fragm. zmatowiały 
w czasie procesów podepozycyjnych (niekorzyst-
ne środowisko w obiekcie kloacznym). W masie 
szklanej widoczne są jedynie pojedyncze, małe 
pęcherzyki gazowe.

Tego rodzaju szklanice, typowe dla 2. połowy 
XVI wieku, miały gładkie ścianki, aby te służące 
jako wilkomy cechowe bądź świąteczne kufle za-
możnego mieszczaństwa można było ozdobić ma-
lunkami emaliowymi (Gołębiewski 2000, 207). 
Moda na te szklanice trwała od połowy XVI przez 
cały XVII, a nawet do początków XVIII wieku 
(Mosel 1979, 71–87). Ze Szczecina znane są szkla-
nice o podobnej formie, malowane, o odświętnym 
charakterze wilkomów (Cnotliwy 1981, 340–343, 
ryc. 13.5, 13.6; 2014, 235, ryc. 84). Szklanica  
z kwartału I nie jest zdobiona, co z pewnością sta-
wia ją w szeregu naczyń używanych na co dzień, 
a nie o szczególnym przeznaczeniu. Uważa się, że 
szklanice książęce z zamku szczecińskiego pocho-
dzą z XVII wieku (niektóre egz. są datowane na-
wet na konkretny rok), uzasadnione byłoby więc 
usytuowanie szklanicy z kwartału I na tym samym 
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odcinku osi czasu pomimo, że znany z Elbląga, 
nieco bardziej przysadzisty przykład również ema-
liowanego Humpena datowany jest już na 2. po-
łowę XVI wieku (Gołębiewski 2000, 217, ryc. 2).

Interesującym okazem jest również szklanica zdo-
biona wypukłym wzorem sieciowym (ryc. 233:2). 
Nie zachowała się w całości, ale udało się wykle-
ić ze znalezionych fragm. część reprezentującą 
całą pionową linię szklanicy – od dna do wylewu. 
Wys. wynosi 14,3 cm, średn. dna 7,3 cm, gr. ścia-
nek waha się w granicach 1,5–5 mm. Nie można 
natomiast wymierzyć średn. wylewu, jednak sza-
cunkowo określono ją na ok. 10 cm. Dno szklani-
cy jest lekko wgłębione do wewnątrz z przeszli-
fowanym nieco śladem po przylepcu. Łagodnym 
zaokrągleniem przechodzi w ściankę boczną. Cała 
jej powierzchnia, dzięki wydmuchaniu naczynia  
w formie, ozdobiona została wypukłą dekora-
cją nawiązującą do rozciągniętego w pionie wzo-
ru sieciowego (Majewski 2012, 150). Zgrubienia 
szkła na powierzchni jak gięte żeberka oplatają na-
czynie, zbiegając się i rozchodząc faliście w ukła-
dzie pionowym. Wylew jest zaoblony dzięki tzw. 
zatopieniu (polegającemu na podgrzaniu odciętej 
od kapy krawędzi wyrobu, Nowotny 1979, 101), 
przez co jest nieznacznie grubszy niż najcieńszy 
fragm. ścianki szklanicy. Szkło jest przeźroczyste 
o zielonkawym odcieniu. Niektóre jego fragm. za-
legały w innym środowisku, w rezultacie czego są 
zmatowiałe. W masie szklanej występują jedynie 
małe, pojedyncze pęcherzyki gazowe.

Naczynia z tego typu zdobieniem były popular-
ne w Europie od końca XVI do końca XVII wie-
ku, dzięki wyrobom o różnych formach, produko-
wanym w Wenecji i Niderlandach, a później także 
na Wyspach Brytyjskich (Drahotová 1982, 37–38;  
Glaskultur 2003, 167). Taki rodzaj dekoracji sto-
sowany był jeszcze w 2. połowie XVIII wieku 
(Poser 1997, 82, 107). Naczynia ze zdobieniem 
sieciowym zarejestrowano również na zamku  
w Szczecinie (Cnotliwy 1983c, 133) oraz na kwar-
tale V Starego Miasta w Stargardzie, przy czym 
naczynie stargardzkie to również fragm. szklanki, 
której datowanie jest raczej późne, bo przypada na 
koniec XVII – 1. połowę XVIII wieku (Majewski 
2012, 150). Chronologię szklanicy z ornamentem 
sieciowym z kwartału I, z uwagi na towarzyszące 
jej w warstwie młodsze przedmioty, można ustalić 
na wiek XVII.

Z tej samej warstwy pochodzi też fragm. innej nie-
zdobionej szklanicy, wykonanej z przezroczystego  

bezbarwnego szkła. W przypadku jej wielkości, 
można rekonstruować tylko średn., która wynosiła 
ok. 9,5 cm. Wylew jest uformowany prosto zaokrą-
glony, jednostronnie zaoblony. Gr. ścianek wyno-
si 1,3–3 mm. W masie szklanej widać pojedyncze 
małe pęcherzyki gazowe oraz ziarno nieroztopio-
nego składnika zestawu szklarskiego. Prawdopo-
dobnie była w formie podobna do opisanej wyżej 
szklanicy cylindrycznej.

Szklanki

Latryna nr 1, warstwa I
Wszystkie szklanki z kwartału I pochodzą z latry-
ny nr 1. Cztery spośród pięciu mają formę konicz-
ną, jedna natomiast wyróżnia się niemal cylin-
drycznym kształtem oraz trzema nóżkami wyko-
nanymi z nieco spłaszczonych kulek szklanych, 
doklejonych do krawędzi dna. Jedna z nich, z gru-
py o konicznej formie, nie jest zdobiona (jest to 
jedyna szklanka pochodząca z warstwy I latryny  
nr 1, 423/1/S).

Największą spośród omawianych tu szklanek 
jest zdobiony egz. o konicznej formie (ryc. 234:1). 
Jej wys. wynosi 11,6 cm, średn. dna 8 cm, a wy-
lewu 10,7 cm, gr. ścianek natomiast 3,7–5,5 mm. 
Ścianki rozchodzą się na zewnątrz proporcjonalnie 
wraz z wys., bez dodatkowych profilowań. Zosta-
ła bogato ozdobiona grawerowanymi i szlifowany-
mi kwiatami wielopłatkowymi, prawdopodobnie 
słonecznikami, między którymi wiją się stylizo-
wane gałązki roślin z owocami. Zarówno w gór-
nej części czaszy, jak i przy dnie główny ornament 
ograniczony został poziomą dookolną linią. Po jej 
zewnętrznych stronach wygrawerowano dodatko-
wo po jednej, równoległej do linii prostej gałązce 
akacji z drobnymi listkami. Na lekko wklęsłej ze-
wnętrznej pow. dna brak jest śladów po przylepia-
ku, który zeszlifowano i ozdobiono wielopłatko-
wym kwiatem, nawiązującym do głównego deta-
lu ornamentacyjnego. Szklanica została wyklejona 
z ośmiu fragm., które zalegać musiały w różnych 
środowiskach, dlatego trzy są przejrzyste, a po-
zostałe zmatowiałe. Masa szklana jest bezbarwna  
z pojedynczymi niewielkimi pęcherzykami gazo-
wymi oraz kilkoma nieroztopionymi ziarenka-
mi zestawu szklarskiego. Dokładność i elegancja 
wykonania, jak również jakość użytej masy szkla-
nej wskazują na produkcję bardziej zaawansowa-
nych hut czeskich bądź niemieckich, niż lokalne 
huty leśne. Zdobienie szklanek i kielichów kwiata-
mi słonecznika ukrytymi w roślinnej gęstwinie jest 
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tak samo charakterystyczne dla wytwórczości cze-
skiej, jak i brandenburskiej, a datować ją można na 
okres ok. 1700 roku (Chrzanowska 1991, 36, 86).

Kolejnym przykładem konicznej szklanki gru-
bościennej jest bogato zdobione naczynie z przed-
stawieniem jeźdźca w koronie (ryc. 235:1). Zosta-
ło wyklejone z dziewięciu fragm., które również 
charakteryzują się niejednorodną przejrzystością  
z uwagi na miejsce zalegania w ziemi o różnym 
pH. W masie szklanej widocznych jest sporo nie-
wielkich pęcherzyków gazowych oraz pojedyn-
cze ziarenka nieroztopionego zestawu szklarskie-
go. Wys. szklanki wynosi 10,6 cm, średn. dna 
6,4, a średn. wylewu 8,9 cm. Gr. ścianek waha się  
w granicach 3–3,5 mm, dno natomiast jest wyso-
kie na 6 mm. Od spodu widoczny jest zeszlifowa-
ny częściowo ślad po przylepiaku. Szklanka zosta-
ła bogato ozdobiona sceną plenerową oraz orna-
mentem roślinnym i symbolicznym. W wyznaczo-
nym przez głębszy grawerunek medalionie przed-
stawiony jest jeździec w koronie na koniu w sko-
ku, w tle widać jedynie pole oraz ogrodzenie z be-
lek, powyżej jeźdźca widnieje grawerowana lem-
ma (niezachowana w całości) komentująca scen-
kę: VIVAT Cron. (... S)chweden. Po przeciwnej 
stronie szklanka ozdobiona została trzema koro-
nami w układzie odwróconego trójkąta (dwie wy-
żej, jedna niżej centralnie względem górnych). Od 
dołu i z boków otoczono je wiciami roślinnymi ze 
stylizowanymi kwiatami, których dolne łodygi zo-
stały przewiązane cienką wstążką „na kokardkę”.

Motyw trzech koron to symbol Szwecji, nato-
miast scena przestawiona na szklanicy przedstawia 
najprawdopodobniej Karola XII, króla Szwecji  
w latach 1697–1718, który nosił tytuł Kronprinza,  
czyli księcia koronnego. W końcu XVII i na po-
czątku XVIII wieku wizerunki monarchów lub mo-
tywy heraldyczne, którym towarzyszyły grawero-
wane toasty były popularnym zdobieniem szklanek 
i kielichów (Keisch, Netzer 2001, kat. 125, 134, 
161, Baumgärtner 1987, kat. 139, 178). Niewy-
soki poziom artystyczny grawerunku oraz pewna 
schematyczność przedstawienia wskazywać może  
na lokalne pochodzenie szklanki. Trudno stwier-
dzić, czy tego typu przedmioty cieszyły się popu-
larnością wśród oficerów szwedzkiego garnizonu, 
stacjonującego w Szczecinie od 1630 roku, czy 
wśród mieszczan sprzyjających nowym zwierzch-
nikom miasta (Wachowiak 1985, 353). Natomiast 
z pewnością były wyrazem mody tamtego okresu, 
która znajdowała odbiorców także w Szczecinie.

Nieco większa, sądząc po średn. dna, mogła 
być szklanka również o konicznej formie, jednak 
o zdecydowanie cieńszych ściankach, zachowa-
na fragmentarycznie w trzech oddzielnych czę-
ściach (ryc. 235:2). Średn. dna szklanki wynosi  
7 cm, a szacunkowa średn. wylewu ok. 9,5 cm, 
można więc założyć, biorąc pod uwagę kąt nachy-
lenia ścianek bocznych, że szklanka mogła mieć 
pierwotnie ok. 10 cm wys. Na dość grubym, choć 
nierównym dnie widoczny jest niezeszlifowa-
ny ślad po przylepiaku. Masa szklana jest przej-
rzysta z miejscowymi zmatowieniami. Występuje 
w niej zauważalna ilość małych i średnich pęche-
rzyków gazowych. Naczynie było zdobione orna-
mentem grawerowanym i szlifowanym w formie 
gałązek z podłużnymi i drobnymi listkami, któ-
re w dolnej części przeplatały się ze sobą, two-
rząc główny motyw kompozycji. Z zachowane-
go niewielkiego kawałka wylewu z fragm. orna-
mentu wynika, że w centrum kompozycji roślin-
nej mógł znajdować się herb lub inna dekoracja  
o charakterze symbolicznym.

Ostatnią ze zdobionych szklanek jest niewiel-
ki okaz szlifowanej i grawerowanej szklaneczki 
o prawie cylindrycznej formie na trzech nóżkach 
(ryc. 236). Została ona zrekonstruowana z pięciu 
fragm., z których tylko jeden jest w miarę przej-
rzysty, pozostałe natomiast uległy zmatowieniu. 
W bezbarwnej masie szklanej widoczna jest spo-
ra liczba małych pęcherzyków gazowych oraz jed-
na grudka nieroztopionego zestawu szklarskiego 
(prawdopodobnie wapień/kreda). Wys. całkowi-
ta szklanki to 7,2 cm, średn. dna 5,6 cm, a średn. 
wylewu 6,5 cm, gr. ścianek naczynia oscyluje po-
między 1,4 a 3 mm. Dno jest grubsze: od 3,5 do  
5,5 mm. Ścianki szklanki ozdobiono szlifowa-
nym i grawerowanym motywem dwóch ptaków, 
lecących w kierunku tej samej stylizowanej koro-
ny drzewka akacji, prawdopodobnie budujących 
gniazdo. Za nimi znajdują się analogicznie gałązki 
akacjowego drzewa. Poniżej koron drzew umiesz-
czono szlifowany pas dookolny, który ogranicza 
widok. Dodatkowo w części dolnej i górnej sce-
ny znajdują się dwie biegnące poziomo i dookol-
nie gałązki akacji. Zarówno motyw lecących pta-
ków, jak i gałązki drobnych listków akacji są cha-
rakterystyczne dla zdobnictwa czeskiego z XVII  
i XVIII wieku, ale jako façon de Bohême był wy-
korzystywany również do produkcji naczyń w in-
nych częściach Europy, również w Polsce i Niem-
czech, w tym w pobliskich hutach brandenburskich,  
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już od końca XVII stulecia (Ciepiela 1977, 26–28; 
Drahotová 1982, 101). 

Z warstwy I w latrynie pochodzi też gładka  
szklanka o konicznej formie z zielonkawego szkła, 
zachowana w jednym fragm. stanowiącym ok. 
40% całości (ryc. 237:1). Jej wys. dochodzi do  
7,2 cm, średn. dna wynosi 5,35 cm, natomiast gr. 
ścianek waha się od 2 mm nieznacznie poniżej 
wylewu do 3,2 mm przy dnie. Dno szklanki jest 
lekko wklęsłe do wewnątrz naczynia, o znacznej  
gr. – ok. 5 mm. Do dna przyklejona została sto-
pa w postaci spłaszczonego krążka masy szklanej  
o gr. 5 mm. Na spodniej stronie stopy zachował się 
ślad po przylepiaku, który częściowo zeszlifowa-
no, tak aby szklanka stała prosto. Oprócz dna za-
chowała się część ścianki od dna do wylewu, dzię-
ki czemu można było określić formę. Ścianki de-
likatnie rozchodzą się na zewnątrz, nieco mocniej 
przy wylewie. Sam wylew jest zaokrąglony i nie-
znacznie pogrubiony. Mimo dobrej przejrzystości 
szkło zawiera bardzo dużo małych pęcherzyków 
gazowych. Jest też nieco porysowane i zmatowiałe. 

Szklanki koniczne o grubym dnie i ścian-
kach zna ne były w Europie środkowej pod koniec  
XVII wieku, jednak największą popularność zy-
skały w 1. połowie XVIII stulecia (Ciepiela 1977, 
51). Również tę szklankę można datować na ten 
okres. Ponieważ nie była dekorowana, a masa 
szklana nie została zbytnio wybarwiona moż-
na podejrzewać, że szklanka była częścią zasta-
wy codziennej lub używana była przez mniej  
zamożne mieszczaństwo.

Kielichy

Latryna nr 1, warstwa I
Niewielki fragm. kielicha o ściankach gr. 3–5 mm 
zachował się, jako dno owoidalnej lub półkuli-
stej czaszy z doklejonym od spodu, mocno spłasz-
czonym nodusem, będącym częścią nóżki naczy-
nia. W dolnej części nodusa zauważalny jest nie-
wielki ślad po odłamaniu pozostałego fragm. nóż-
ki. Szkło jest bezbarwne, przeźroczyste z pojedyn-
czymi, małymi i średnimi pęcherzykami gazowymi,  
o zabarwieniu zielonkawoseledynowym. Trudno  
je wydatować na podstawie zachowanej w tak nie-
wielkim stopniu formy, która była obecna praktycz-
nie przez cały okres nowożytny. Bardzo podob-
ny fragm. również doskonale wybielonego kieli-
cha zachował się w wykopie nr 11 w warstwie II 
(ryc. 237:2) i był to jedyny egz. szkła w tym miej-
scu. Nieco lepiej, niż w wyżej opisanym przypadku, 

zachowała się jego nóżka, wykonana z doklejone-
go fragm. szkła, rozpłaszczonego w miejscu styku  
z czarą, której gr. ścianek wynosi 2,5–5,6 mm. Masa 
szklana jest bezbarwna i klarowna, bez widocznych 
pęcherzyków gazowych.

W tej grupie dwa fragm. dolnych części czasz 
o konicznym kształcie, reprezentują formy nawią-
zujące do stylu weneckiego. Jeden z nich, z zacho-
wanym wąskim dnem, którego dolna zewnętrzna 
część ukształtowana została à la spłaszczony no-
dus (ryc. 237:3), od spodu ma ślady oderwania od 
kolejnego elementu, stanowiącego już stopę kie-
licha. Stopka wykonana była prawdopodobnie  
z nitki szklanej o przekroju kolistym, owijanej spi-
ralnie tak, aby ukształtowała stożkowatą podsta-
wę kielicha (por. nr inw. 73/1/S). Analogiczne kie-
lichy znalezione w Lüneburgu, wydatowano na  
1. ćwierć XVII wieku. Tego typu kielichy produ-
kowane były w północnych Niemczech, między 
innymi w dolnosaksońskiej hucie leśnej w Hils. 
Egz. lüneburski przypisuje się mistrzowi hutni-
czemu Hansowi Greinerowi działającemu w Hils  
w 1. ćwierci XVII wieku (Steppuhn 2003, 114). 
Możliwe więc, że zachowany ułamek podobnego 
kielicha znaleziony w obrębie kwartału I był na-
śladownictwem lub sprowadzonym z Dolnej Sak-
sonii naczyniem. Oba szczecińskie fragm. repre-
zentują szkło o barwie jasnozielonkawej z kilkoma 
prawie niewidocznymi pęcherzykami gazowymi.

Latryna nr 1, warstwa II
Przykłady szklanych kielichów i kieliszków z war-
stwy II są znacznie bogatsze niż w warstwie I la-
tryny nr 1. W większości są to kielichy w typie na-
czyń czeskich, zdobione grawerunkiem i szlifowa-
niem2, na które moda rozprzestrzeniała się w Europie 
w XVII i XVIII wieku. Jeden natomiast to niewiel-
ki fragm. kieliszka o proweniencji północnoniemiec-
kiej (ryc. 236:3). Jednak najbardziej efektownym 
jest pucharek w typie Nuppenbecher (ryc. 237:4). 
Naczynia tego typu (dosł. kubek z wypustkami),  
wydzielane są w polskiej literaturze raczej jako 
odmiana naczyń typu Römer ze wskazaniem na 
różnice w formie zdobienia korpusu kielicha (Go-
łębiewski 1988, 436, 437). W literaturze niemiec-
kiej ten podział nie zawsze znajduje odzwiercie-
dlenie, ponieważ okazy z wypustkami i koniczną,  
a nie tylko owoidalną czarką również zaliczane 
bywają do Römerów (Klesse, Reineking von Bock, 

2 Nr inw. 70/1/S, 71/1/S, 72/1/S.
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1973, 32–33; Drahotová 1982, 72–73), a zdobie-
nie wypustkami pojawia się również na innych na-
czyniach – nie zawsze związanych z nimi gene-
tycznie. Okaz Römera znaleziony na szczecińskim 
Podzamczu osiąga wys. 10,4 cm, średn. jego cza-
ry wynosi 5,6 cm, gr. ścianek 1–2 mm przy wy-
lewie i na stopie. Jest to niewielkie naczynie osa-
dzone na stopce, uformowanej ze spiralnie zwinię-
tej nici szklanej, połączonej bezpośrednio z kor-
pusem ozdobionym do 2/5 wys. dwoma rzędami 
natopionych guzów zakończonych czopikami. Po-
wyżej znajduje się owoidalna część czary, oddzie-
lona nicią szklaną od niższej partii pucharka. Masa 
szklana ma barwę seledynowozieloną i widoczne 
są w niej liczne okrągłe i wydłużone pęcherzyki 
gazowe, od małych po średnie. Bezpośrednią ana-
logią w tym przypadku są naczynia z Elbląga, do 
których formalnie zbliżone są również naczynia  
z terenu północno-zachodniej Europy, datowa-
ne na koniec XVI i 1. połowę XVII wieku (Gołę-
biewski 1988, 434, 436–437).

Największym okazem spośród kieliszków w tej 
warstwie jest egz. o konicznej czaszy na ozdob-
nej nóżce (ryc. 238): wys. 15,2, średn. stopy 10 
i średn. wylewu 9,6 cm. Średn. nóżki w najwęż-
szym miejscu ma 1,1 cm, w najszerszym 2,7 cm. 
Masa szklana jest bezbarwna, jednak dość zma-
towiała, miejscami z białym, nieznacznie iryzu-
jącym nalotem na powierzchni. W jej struktu-
rze można zauważyć tylko pojedyncze, i to mi-
nimalnych rozmiarów pęcherzyki gazowe oraz  
w jednym miejscu dość widoczne ziarno zestawu 
szklarskiego (prawdopodobnie wapienne). Zostało 
ono najprawdopodobniej umyślnie wkomponowa-
ne w ornament na czaszy „udając” listek na pozio-
mej gałązce akacji, która stanowi dolną granicę or-
namentu. Analogiczna gałązka została umieszczo-
na nieco poniżej wylewu ograniczając zdobienia 
w górnej partii kielicha. Główny ornament two-
rzy pas grawerunku z przedstawieniem niedużego 
ptaka w locie (skowronek/słowik?), trzymającego  
w dziobie gałązkę akacji. Wokół niego umiesz-
czono również kolejne gałązki akacji oraz innych  
roślin w postaci pojedynczych dużych liści oraz 
opadających w dół niezidentyfikowanych gałązek. 
Całość sprawia wrażenie dość wybujałej przyrody. 

Ten sam motyw znajduje się na szklance na 
trzech nóżkach (68/1/S), znalezionej w latrynie nr 
1, jednak w młodszej warstwie I. Nóżka kielicha 
ukształtowana została od szablonu. W górnej czę-
ści, tuż przy łączeniu z czaszą zaopatrzona została 

w dwie tarczki, w środkowej części w spłaszczony 
nodus, również z dwoma pierścieniami. Na wys. 
ok. 2 cm nóżka jest niezdobioną kolumienką, za-
kończoną u dołu, przy łączeniu ze stopą, dość gru-
bym pierścieniem. Znaczących rozmiarów sto-
pa kieliszka została ukształtowana tak jak nóżka, 
przy pomocy szablonu, tworząc bardzo spłasz-
czony stożek, którego krawędź została silnie pod-
winięta od spodu, tak by rant, na którym opiera 
się całe naczynie składał się z dwóch warstw. Na 
spodzie stopy widoczny jest nieznaczny ślad po  
oderwaniu przylepiaka.

Zarówno forma kielicha, jak i ornamentyka 
kwalifikuje naczynie do kręgu façon de Bohême. 
Produkowano je w ostatniej ćwierci XVII i w 1. po - 
łowie XVIII wieku nie tylko w Czechach, ale tak-
że w Belgii, Niderlandach oraz w Polsce (Ciepie-
la 1977, 27). Trudno jednoznacznie określić po-
chodzenie naczynia. Import z Czech jest równie 
możliwy, jak z Niderlandów, a to z kolei tak samo 
prawdopodobne jak lokalna produkcja nawiązują-
ca, czy wręcz imitująca façon de Bohême.

Drugim przykładem naczynia zdobionego gra-
werowanym i szlifowanym wzorem roślinnym 
jest kieliszek o wys. 13 cm; śr. stopy ok. 8 cm 
(ryc. 239:1). On również wykazuje cechy façon 
de Bohême. Choć nie zachował się w całości, uda-
ło się zrekonstruować jego ogólną formę. Czara 
ma kształt odwrotnie stożkowaty z pogrubionym, 
wklęsłym dnem. Na ściankach znajduje się orna-
ment roślinny trzech wiązek składających się z li-
ści lancetowatych oraz gałązek przypominających 
akacjowe, ale z kulistym kwiatem. Dno czary za-
kończone jest dosyć mocno spłaszczoną tarczką, 
łączącą ją z nóżką. Nóżka, wyprofilowana najpew-
niej od szablonu złożona jest jeszcze z dwóch, nie-
co mniej spłaszczonych tarczek. Zakończona zo-
stała stopką z silnie podwyższonym centrum. Na 
stopce, przy zawiniętej pod spód krawędzi nanie-
siono dookolnie ornament w postaci grawerowanej 
i szlifowanej gałązki akacji. Masa szklana zosta-
ła dość dobrze odbarwiona. Miejscami zauważyć 
można grupki pęcherzyków gazowych.

Ozdobnym, choć nieornamentowanym kielisz-
kiem jest również naczynie o wys. 12 cm, średn. 
stopy 7,9 cm i średn. wylewu 7,5 cm (ryc. 239:2). 
Czara ma formę dzwonowatą. Niewysoka nóż-
ka wyprofilowana została jako mocno spłaszczo-
na tarczka przechodząca w dość pękatą pustą we-
wnątrz tralkę łączącą się bezpośrednio ze stopą. 
Kieliszek nie jest zdobiony. Zielonkawy odcień 
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masy szklanej, liczne małe i średnie pęcherze ga-
zowe oraz niezbyt dokładne wykonanie formy kie-
licha wskazują na lokalną wytwórczość, choć for-
ma oraz brak ornamentacji ujawniają wzorce an-
gielskie z XVII/XVIII wieku.

Niewielki fragm. kieliszka ze stopą z nitki szkla-
nej owiniętej bezpośrednio wokół czary uformo-
wanej jako odwrócony stożek (ryc. 239:3) ma dość 
grube dno czary, od wewnątrz wypukłe o średn.  
ok. 0,5 cm zostało wymodelowane od zewnątrz 
na podobieństwo silnie spłaszczonego nodusa. Od 
spodu widoczny jest ślad po przylepiaku. Szkło jest 
przejrzyste o barwie jasnozielonej z niewielką ilo-
ścią wydłużonych wrzecionowato w procesie for-
mowania pęcherzyków gazowych. Tak jak przy 
omawianych wcześniej fragm. kielichów z warstwy 
I latryny nr 1, okaz ten łączyć można z północno-
niemiecką wytwórczością hut leśnych w okolicach 
dolnosaksońskiego Hils, które tego typu zastawę 
stołową produkowały w 1. ćwierci XVII wieku.

W warstwie tej znalazł się również fragm. kie-
licha lub pucharu sporych rozmiarów (wys. zacho-
wanego fragm. to 10,5 cm) (ryc. 239:4). Pomimo 
że nie dysponujemy żadną częścią czary, można 
stwierdzić, że naczynie było imponujące. Szeroka, 
uformowana stożkowato stopa o średn. 10,9 cm  
i lekko uniesionym brzegu, łagodnie przechodzi  
w wysoką gładką nóżkę o minimalnej średn. wy-
noszącej 1,85 cm. Cały fragm. wydmuchany zo-
stał z jednego kawałka i uformowany przez wci-
śnięcie dna bańki szklanej do wewnątrz, nóżka na-
tomiast została wyciągnięta do góry i silnie zwę-
żona w stosunku do szer. stopy. Trudno stwierdzić, 
czy czara była uformowana z odrębnego kawał-
ka masy szklanej. Naczynie ma kolor zielony, jest 
średnio przejrzyste, z dużą ilością małych pęche-
rzyków gazowych. Powierzchnia jest nieco chro-
powata z powodu korozji. Technologia i nienajlep-
sza jakość wykonania (nóżka jest nieco odchylo-
na od pionu) przemawia za produkcją opisywane-
go egz. w lokalnej hucie leśnej. Chronologia na-
czynia nie została jednoznacznie ustalona z po-
wodu braku analogicznych form o tak wydłużonej  
i prostej nóżce. Kielichy na nóżce wyrabiano  
w Europie północnej pod wpływem mody na szkła 
weneckie (Cnotliwy 1981, 359; 1983c, 98; Bucz-
kowski 1974, 78), jednak znane z tej części Eu-
ropy są również tzw. Keulenglas, co można tłu-
maczyć jako „kielich maczugowaty”. Niektóre ze 
znanych przykładów tego typu naczyń miały rów-
nież wysoką i silnie przewężoną w stosunku do 

stopy nóżkę, która rozszerza się ku górze tworząc 
koniczną czaszę. Używane były w XV i XVI wie-
ku (Schei demantel 2002, 43; Steppuhn 2003, 103). 
Szczecińską okazałą nóżkę kielicha łączyłabym 
właśnie z naczyniem w typie Keulenglas.

Miski

Latryna nr 1, warstwa II
Jedyny przykład szkła opakowego z kwartału I,  
a jednocześnie jedyny egz. miseczki, znalezio-
no w warstwie II latryny nr 1 (ryc. 240:1). Jest 
to niewielka czarka na stopce o wys. 4 cm. Całe 
naczynko uformowano z jednego kawałka szkła. 
Dno bańki szklanej wciśnięto do wewnątrz, dzię-
ki czemu uzyskano stopę delikatnie rozszerzającą 
się ku dołowi, z zaokrągloną krawędzią o średn.  
6,2 cm. Dno stożkowate na szczycie zostało wy-
płaszczone, natomiast od spodu widoczny jest ślad 
po oderwaniu przylepiaka. Bardzo cienkie ścianki 
naczynka (1–2 mm przy wylewie) rozchodzą się 
od dna niemal poziomo, a następnie dzięki zaokrą-
glonemu załamaniu podnoszą się do góry pod ką-
tem ok. 60°. Wylew jest minimalnie pogrubiony 
przez tzw. zatopienie. Szacunkowa średn. wylewu 
osiąga wartość ok. 10 cm. Szkło ma barwę jasno-
błękitnoszarą, prawie białą, z iryzującym nalotem. 
Miejscami powierzchnia jest porowata.

Produkcja szkła opakowego (mlecznego) na 
większą skalę rozpoczęła się w wyniku dążeń do 
uzyskania efektu chińskiej porcelany w bawar-
skich i śląskich wytwórniach na przełomie lat 60. 
i 70. XVII wieku (Drahotová 1982, 153). Chociaż 
tego rodzaju szkło było używane w hutach we-
neckich od początków XVI wieku, służyło tam do 
produkcji dekoracyjnych szkieł niciowych i sie-
ciowych (Janneau 1978, 181). Szczecińską czar-
kę trudno jest jednoznacznie wydatować z powodu 
małej liczby zachowanych i znanych z literatury 
szkieł opakowych. Jednak jej forma bezpośrednio 
nawiązuje do chińskich wzorców, dlatego można 
ją wpisać w nurt cieszących się dużą popularnością 
od początków XVIII wieku imitacji chińskiej por-
celany, która produkowana była m.in. we Francji, 
Anglii, Czechach oraz na terenie Niemiec (Draho-
tová 1982, 153–156; Janneau 1978, 181). Najbli-
żej położoną wytwórnią niemiecką była manufak-
tura Fridricha Scheckerta w Basdorf pod Poczda-
mem, działająca od połowy do lat 80. XVIII wieku 
(Drahotová 1982, 155). W kontekście pozostałych 
naczyń z warstwy II latryny nr 1 sugerować należy 
jak najwcześniejsze datowanie.
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Dzbany

Naczynie z przezroczystego szkła o zielonkawym  
zabarwieniu ze sporą ilością małych, miejscami 
wydłużonych pęcherzyków gazowych to dzban  
(ryc. 240:2). Wylew o średn. 7,6 cm nie jest wy-
różniony od szyjki, która uformowana jest jako 
pionowy cylinder rozszerzający się w dolnej czę-
ści łącząc się z baniastym niskim brzuścem. Brak 
części dennej uniemożliwia podanie dokład-
nej wys., można ją jedynie szacować na ok. 20–
22 cm. Ucho zachowane w całości umocowa-
ne jest nieco poniżej wylewu i na wys. przej-
ścia szyjki w brzusiec. W górnej części doklejo-
no je przez spore rozpłaszczenie masy szklanej  
z końcówki ucha, w dolnej zaś zostało podwinię-
te i doklejone niedużą powierzchnią styku. Pałąk 
ucha uformowany jest w trzy mniej więcej równe 
żeberka. Dzbany o podobnej formie, choć emalio-
wane i bardzo ozdobne, znane są m.in. z Elbląga 
(Gołębiewski 2000, 215, ryc. 4) oraz z terenu Nie-
miec (Mosel 1979, 86). Pierwszy z nich datowany 
jest na początek XVII wieku, drugi natomiast na 
początek następnego stulecia.

Uchwyty naczyń szklanych

Latryna nr 1, warstwa I
W warstwie I latryny nr 1 znaleziono siedem 
fragm. szklanych uch (ryc. 240:3–5, 241:1). Pięć 
z nich to fragm. górnej lub dolnej końcówki ucha 
wraz z fragm. ścianek naczynia, do którego ucho 
było przyklejone. Na nich też zauważyć można 
zdobienie karbowaną taśmą szklaną przyklejaną 
dookolnie. Pozostałe dwa fragm. to części środko-
we uch. Wszystkie można nazwać uchami taśmo-
watymi, jednak w sześciu przypadkach są to ucha 
trójdzielne. Trudno zakwalifikować je jednoznacz-
nie do któregoś z rodzajów naczyń szklanych. 
Mogły to być zarówno kufle, jak i nieduże dzba-
ny, które jeszcze w XVIII wieku służyły czasem 
jako kufle (Ciepiela 1977, 83). Zarówno jedne, jak 
i drugie mogły być zdobione dookolną, karbowa-
ną taśmą szklaną, która w środkowej i zachodniej 
Europie była spotykana na różnego rodzaju na-
czyniach od połowy XV nawet do XVIII wieku  
(Mosel 1979, 61–66, 70). Jedno z trójdzielnych 
uch wraz z większym fragm. partii korpusu na-
czynia z dużą pewnością tworzyły jeden kufel lub 
dzban. Oprócz identycznej masy szklanej o jedna-
kowej barwie, przejrzystości i stężeniu pęcherzy-
ków gazowych, zdobione były również karbowaną 
taśmą szklaną.

Latryna nr 1, warstwa II
Chociaż znane są przykłady siedemnastowiecz-
nych naczyń szklanych, jak kufle lub szklanice cy-
lindryczne z pokrywami, to niewiele z nich prze-
trwało do naszych czasów. Na kwartale I o naczy-
niach z pokrywami świadczy jedynie mały, nieco 
spłaszczony szklany guz ze śladem obtłuczenia na 
spodzie (ryc. 241:2). Był on najprawdopodobniej 
częścią ozdobnego uchwytu właśnie takiej pokry-
wy od naczynia służącego do picia w szczególnych 
okolicznościach, mógł więc to być rodzaj wilko-
mu (por. Mosel 1979, 73, 75–76). Masa szklana 
jest bezbarwna z pojedynczymi małymi pęcherzy-
kami gazowymi oraz niewielką ilością nierozto-
pionego popiołu. Średn. guza wynosi 2,29, a jego 
wys. 1,88 cm.

Fragmenty nieokreślonych naczyń stołowych

Wykop nr 13, warstwa IV
Trzy fragm. szkła znaleziono w wykopie nr 13. 
Dwa z nich w warstwie IV (datowanej na 4. ćwierć 
XIII – 1. połowę XIV wieku) mogły być częścia-
mi jednego naczynia (ryc. 241:3–4). Jednak ich 
wymiary (3,1 × 2,9 i 2 × 1,7 cm) uniemożliwia-
ją określenie formy. Oba fragm. wykonane zostały 
z nieprzejrzystej ciemnobrązowej masy szklanej, 
która przy zachowaniu gładkich powierzchni kry-
stalizuje wewnątrz, co ujawnia się na przełomach. 
Gr. obu fragm. wynosi 2–3 mm.

Wykop nr 13, warstwa XII
W warstwie XII, datowanej na 2. ćwierć XIII wieku, 
został znaleziony niewielki fragm. (2,2 × 1,4 cm)  
stopy od naczynia sporych rozmiarów (ryc. 
241:5). Jest to część bezpośrednio stykająca się  
z powierzchnią, na której stało. Powstała w wyni-
ku zagięcia pod spód masy szklanej, dzięki cze-
mu otrzymano typowe dla naczyń średniowiecz-
nych i nowożytnych pogrubienie krawędzi sto-
py. Maks. wys. pogrubienia wynosi 7 mm, nato-
miast gr. samego szkła 3–4 mm. Szkło ma barwę 
ciemnobrązową z melanżem żółtobursztynowego 
koloru. Jest całkowicie nieprzejrzyste. Powierz-
chnia szkła jest gładka, bez spękań, natomiast  
w przełomie widać silną krystalizację krzemionki 
wewnątrz masy szklanej.

Latryna nr 1, warstwa I
Jednym z zachowanych w największym stopniu, 
a jednocześnie trudnych do określenia naczyń, 
spośród znalezionych w warstwie I latryny nr 1,  
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jest fragm. naczynia baniastego z jasnozielone-
go szkła o dużej przejrzystości, z niewielką licz-
bą małych i średnich pęcherzyków gazowych  
(ryc. 241:6). Mógłby to być nieduży dzban (por. 
Steppuhn 2003, 146–147, nr kat. 4.012), butelka 
gruszkowata, lub inne naczynie. Bardzo prawdo-
podobna wydaje się interpretacja, że miało ono 
przeznaczenie aptekarskie lub służyło do destyla-
cji, jako retorta. Największa wydętość brzuśca wy-
nosi 9,5 cm. Część przydenna zachowana w nie-
znacznym stopniu sugeruje, że dno naczynia było 
wklęsłe, a obszar styku z podłożem był raczej nie-
duży (szacunkowo mógł mieć ok. 4,5 cm średn.). 
Gr. ścianek oscyluje między 1–2 mm. Na ścian-
kach brak ozdobnych nitek szklanych – typowe-
go ornamentu szesnastowiecznych dzbanów (Mo-
sel 1979, 63, nr kat. 40; Steppuhn 2003, 146–147). 
Formy takich naczyń są do dziś jednak raczej sta-
łe, dlatego omawiany obiekt datować można tylko 
ogólnie na okres nowożytny.

W warstwie I latryny nr 1 znalazło się sześć 
fragm. naczyń stołowych z zachowanymi pierwot-
nymi krawędziami czarek (ryc. 242:1,2). Trudno 
jednak dokładnie określić ich formy. Można przy-
puszczać, że jeden z fragm. wyklejony z ośmiu ka-
wałków jasnozielonego szkła o średniej przejrzy-
stości i z pojedynczymi pęcherzykami gazowy-
mi (maks. 2 mm), którego gr. to ok. 2,5 mm, był 
częścią kieliszka o szacunkowej średn. wylewu  
6,5 cm. Trzy kolejne fragm. to pozostałości więk-
szych naczyń, szklanic, dzbanów lub kufli. Ich 
średn. wynoszą 7,5–10 cm, a gr. ścianek 2–3 mm. 
Ich prostopadłe do podłoża profile i łagodnie za-
okrąglone krawędzie nasuwają skojarzenia ze 
szklanicami w typie Humpen i Stangenglas, choć 
brak na nich śladów po emaliowanych ornamen-
tach, typowych dla tego typu naczyń, występują-
cych na terenach Europy od połowy XVI do końca 
XVII wieku. 

Interesującym okazało się słabo zachowa-
ne naczynie złożone z dwóch fragm. z wylewem. 
Masa szklana niczym się nie odróżnia od typowej 
dla szkła pochodzącego z huty leśnej, jest jasno-
zielona, średnio przejrzysta ze sporą ilością drob-
nych pęcherzyków gazowych i wtrętami nieroz-
topionych grudek piasku. Średn. naczynia przy 
wylewie wynosi ok. 4,5 cm. Na dł. nieco ponad  
0,5 cm ścianka ukształtowana została pionowo  
w stosunku do wylewu i podłoża, jednak po-
tem rozszerza się ku dołowi. Zachowany jedynie  
3,5 cm wys. fragm. uniemożliwia określenie nawet 

szacunkowej wielkości naczynia lub ukształtowa-
nia pozostałej części korpusu. Forma wylewu bar-
dziej typowa jest dla szklanic, jednak naczynie to 
zbytnio rozszerza się ku dołowi.

W warstwie I znalazło się także dno naczynia 
o średn. 6,2 cm, z lekkim stożkowatym wklęśnię-
ciem i wyraźnym śladem po oderwaniu przylepiaka 
od spodu. Wzmocnione jest dookolną taśmą szkla-
ną o gr. 5–9,5 mm. W dość przejrzystej jasnozie-
lonej masie szklanej pojawiają się małe i średnie 
pęcherzyki gazowe, choć w niewielkich ilościach. 
Trudno z dużą pewnością określić typ tego naczy-
nia. Najprawdopodobniej była to nieduża szklan-
ka, lub butelka do przechowywania płynów.

Wśród nieokreślonych fragm. naczyń znalazł 
się również niewielki kawałek zdobiony ornamen-
tem „szczypanym” (?), dla którego nie udało się 
znaleźć analogii. Kształt tego fragm. wskazuje na 
U-kształtną lub owoidalną formę naczynia – może 
być to część szklanicy, kielicha lub innego ele-
mentu szlachetniejszej zastawy stołowej. Gr. ścia-
nek zdaje się to potwierdzać: 0,65–2,7 mm. Szkło 
ma delikatnie zielonkawy odcień. W przejrzystej 
masie szklanej występuje niewielka ilość małych  
i średnich pęcherzyków gazowych.

Drugim z fragm. nieokreślonych jest mały 
(3 × 2,8 cm) kawałek cienkościennego naczynia  
(0,6–1 mm) – może czary kieliszka? – z delikatną 
nitką szklaną faliście na nie nałożoną. Masa szkla-
na jest jasnozielona ze sporą ilością niewielkich 
pęcherzyków gazowych.

Latryna nr 1, warstwa II
Trzech fragm. z warstwy II nie udało się zaklasy-
fikować do żadnej ze znanych form naczyń stoło-
wych. Dwa z nich są fragm. wylewów kielichów, 
pucharów lub szklanic o średn. 8,5 i 8,8 cm. Gr. 
ścianek na wys. wylewu wynosi 2 mm, a poniżej 
staje się cieńsze do 1,3 mm. Szkło w obu przypad-
kach jest bezbarwne z lekkim seledynowym odcie-
niem. W masie szklanej widoczne są liczne małe 
pęcherzyki gazowe. Trzecim natomiast jest fragm. 
ciemnozielonego szkła, dł. 4,3 cm i gr. 4 mm.  
Jego powierzchnia jest nierówna, porowata, z licz-
nymi gliniastymi zabrudzeniami, wypełniający-
mi „pory” oraz czerwonymi plamami już tylko  
na powierzchni (ryc. 242:3). Mało prawdopodob-
ne, aby był to odpad po produkcji butelek. Nie 
można wykluczyć, że dostał się pod działanie 
ognia i jego powierzchnia nieznacznie się topiąc  
uległa zanieczyszczeniu.
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Naczynia malowane

Latryna nr 1, warstwa II
W obrębie kwartału I zachował się tylko jeden, 
niewielki fragm. naczynia malowanego, co pozo-
staje w ogromnej dysproporcji do licznie występu-
jących szkieł tego rodzaju na terenie zamku ksią-
żąt pomorskich (Cnotliwy 1981, 331–381; 2014, 
235–236, 241–243, 277). Znaleziono go w war-
stwie II latryny nr 1 (dł. 3,9, szer. 2 cm). Jest to 
prawdopodobnie kawałek szklanicy (ryc. 242:4). 
Gr. bezbarwnego szkła, z pojedynczymi ziaren-
kami nieroztopionego zestawu szklarskiego, wy-
nosi 1,6 mm. Na zewnętrznej stronie znajduje się 
malunek emaliowy w kolorze żółtym i prawdopo-
dobnie rdzawym (pas namalowany w tym kolo-
rze jest dość mocno starty): przy jednej z krawędzi 
umieszczone zostały trzy pasy, dwa w kolorze żół-
tym i jeden w kolorze rdzawym, będące zapewne 
granicą i ornamentem przedstawianego motywu, 
na pozostałej powierzchni widać jedynie część po-
staci ludzkiej (lub zwierzęcej?) także w żółtym ko-
lorze. Uchwytna jest również cienka czarna kreska 
konturowa użyta do przedstawienia postaci. Na-
czyniom malowanym przeznaczonym do spoży-
wania napojów nadawano bardzo często funkcję 
wilkomów czy innych szklanic lub kielichów to-
astowych. Możliwe, że taka była również funkcja 
naczynia, z którego pochodzi opisywany fragm. 
Datować je można na XVII wiek – podobnie jak 
emaliowane naczynia znalezione na zamku szcze-
cińskim (Cnotliwy 2014, 235–236, 277).

Szklane pojemniki

Szkło wykorzystywano do przechowywana pły-
nów już w starożytności. W początkach średnio-
wiecza na zachodzie i południu Europy wykształ-
ciły się nawet specyficzne formy butelek, któ-
re z biegiem czasu zanikły, bądź ewoluowały do 
czasów nowożytnych (Drahatová 1982, 12–20,  
27–32; Mosel 1979, 59–60). Wrażliwość i kruchość  
wciąż jeszcze nie najlepszej jakości szkła, w więk-
szości tzw. leśnego, z którego produkowano bu-
telki, nie pozwalała na daleki transport płynów,  
np. wina. Ponadto przedmioty szklane we wcze-
snych fazach średniowiecza były wyrobami eksklu-
zywnymi, na które pozwolić sobie mogli tylko nie-
liczni, dopiero przemiany ekonomiczne i technolo-
giczne między końcem XVI a XVIII wiekiem umoż-
liwiły popularyzację szkła jako surowca względ-
ne trwałego, ale co ważniejsze higienicznego,  

do produkcji pojemników na płyny spożywcze 
oraz medykamenty (McNulty 1971, 97–98).

W grupie szklanych pojemników znalazły się 
przedmioty służące do przechowywania różne-
go rodzaju płynów. W okresie nowożytnym zna-
ny już był dość szeroki wachlarz form butli, bu-
teleczek, słoiczków, flakonów, czy nawet dość za-
awansowanych przedmiotów o przeznaczeniu ap-
tekarskim, alchemicznym i kosmetycznym, jednak  
w materiale pozyskanym z kwartału I udało się 
wyróżnić głównie butelki różnych form i wielko-
ści o przeznaczeniu spożywczym, w mniejszym 
stopniu zaś aptekarskim. Spośród dziewięciu za-
bytków wydzielonych butelki do przechowywania 
i transportu różnego rodzaju alkoholu lub wody 
mineralnej stanowią ok. połowę, pozostała część 
to butelki lub innego rodzaju naczynia o przezna-
czeniu aptekarskim bądź trudnym do określenia. 
Podobnie w materiale masowym (75 egz.) zacho-
wały się głównie fragm. butelek po wodzie lub al-
koholach. W mniejszości znalazły się natomiast 
ułamki małych butelek aptekarskich. Większość 
butelek z kwartału I ma barwę jasnozieloną, zna-
leziono również okazy o barwie ciemnozielonej,  
z tzw. szkła angielskiego. Szkło apteczne występu-
je zarówno w barwie jasnozielonej czy zielonka-
wej, jak i seledynowej.

Wykop nr 2, warstwa I
W warstwie tej zarejestrowano jeden fragm. szkła  
o ciemnozielonej barwie. Jest to część dna butel-
ki o formie cylindrycznej (ryc. 242:5). Średn. cy-
lindra była równa średn. dna i wynosiła ok. 9 cm. 
Dno jest mocno wklęsłe, a od spodu, na nie cał-
kiem zachowanym szczycie tego wklęśnięcia brak 
jakichkolwiek śladów po przylepiaku. Zarówno 
forma dna butelki, gr. ścianek (6–16 mm), jak i ja-
kość masy szklanej świadczą o bardziej współcze-
snej chronologii tego obiektu – prawdopodobnie 
nawet z początku XX wieku.

Latryna nr 1, warstwy I–II
Fragm. niektórych naczyń poddanych rekonstruk-
cji w tej grupie pochodziły z obu warstw latryny 
nr 1, dlatego materiał omówiono wspólnie, dzieląc 
go według form.

Flasze i buteleczki baniaste

W warstwie I znaleziono butelkę z ciemnozielo-
nego szkła, której formę można zrekonstruo wać 
na podstawie dwóch niestykających się części 
(ryc. 242:6). Prawdopodobnie była niewysoka –  

II.12. Przedmioty szklane



166

do ok. 16 cm ze średn. brzuśca ok. 14 cm. Płaski 
wylew nie jest idealnie równy, z jednej strony wi-
dać ślad po odtrąceniu kapy. Średn. wewnętrzna 
wylewu to 1,8 a zewnętrzna 2,65 cm. Dookoła wy-
lewu szeroki na 8–9 mm kołnierz z taśmy szklanej 
uformowany jest dwustożkowato. Średniej wys. 
szyjka rozszerza się równomiernie w dół i wyraź-
nym łukiem przechodzi w mocno wydęty korpus. 
Na wys. korpusu flaszka przyjmuje formę lek-
ko spłaszczonej kuli. Grube, masywne dno ma w 
przekroju kształt koła. Zostało silnie wypchnięte 
do wnętrza flaszy, formując wewnątrz spłaszczony 
na szczycie stożek. Od spodu, w stropowej części 
dna, widoczny jest ślad po przylepiaku w posta-
ci kilku grudek i odprysków szkła w układzie do-
okolnym. Szkło, choć ciemne, jest dość przejrzy-
ste z pojedynczymi tylko pęcherzami gazowymi. 
W wyniku korozji szyjka oraz część dna ma chro-
powatą powierzchnię. W pozostałych miejscach 
powierzchnia jest gładka i bez nalotów.

Butelki baniaste o pękatym kulistym brzuś-
cu były popularne na terenie Europy od poło-
wy XVII i na początku XVIII wieku. Trzymano  
w nich głównie wino, jednak prawdopodobne jest 
również wtórne ich wykorzystanie do przecho-
wywania różnych płynów. Były mało praktyczne  
w transporcie dlatego przypuszcza się, że napeł-
niano nimi wino z beczek w domowych piwnicz-
kach do bieżącego wykorzystywania. Ponadto 
spora średn. dna o znacznym wklęśnięciu w cen-
trum sprawiała, ze butelka stała prosto postawio-
na na stole, czy półce (McNulty 1971, 111–112). 
Może to wskazywać na częste używanie w gospo-
darstwach domowych i wszędzie tam, gdzie ser-
wowano wino. Opisany powyżej egz. bardzo po-
dobny jest w rozmiarze i proporcjach poszczegól-
nych partii do flaszy znalezionej w Amsterdamie, 
którą datuje się na ok. 1685–1695 (McNulty 1971, 
14, 16) oraz do dwóch butelek z Lüneburga da-
towanych na ok. 1700 rok (Steppuhn 2003, 159–
161, nr kat. 5.001, 5.003). Mniej natomiast przy-
pomina późniejsze modele, prezentowane w pra-
cy S. Ciepieli (1977, 95, 98–99). Baniastą butelkę  
z kwartału I można datować na ostatnią ćwierć 
XVII i początek XVIII wieku.

Innym przykładem baniastej flaszki jest praw-
dopodobnie grupa pięciu fragm. szkła jasnosele-
dynowego, tworzących jedno naczynie o kulistej 
formie z warstwy II. Nie zachowały się żadne czę-
ści sugerujące formę dna lub przejścia baniastego  

korpusu w szyjkę, dlatego trudno porównać ten 
okaz do konkretnego, wydatowanego już okazu.

W warstwie II latryny nr 1 znaleziono rów-
nież niewielki flakonik o pękatym owoidalnym 
korpusie z przewężeniem pod wylewem imitują-
cym szyjkę o średn. 1,4 cm (ryc. 243:1). Zachowa-
ny jest z całym wylewem (średn. 2,1 cm) i więk-
szością korpusu (średn. ok. 4,5 cm), lecz bez dna, 
którego średn. najprawdopodobniej była niewiel-
ka. Najpewniej wys. tego flakonu nie przekraczała  
6 cm. Gr. ścianek korpusu wynosi 1 mm. Szkło 
jest średnioprzejrzyste w kolorze żółtawym z nie-
dużą ilością małych pęcherzyków gazowych. Na-
czynko zaatakowane zostało przez korozję w po-
staci gęstej sieci brązowych plamek. Powierzchnia 
jest jednak nadal względnie gładka i nie kruszy się. 
Można przypuszczać, że malutkie i cienkościen-
ne naczynko miało specjalne przeznaczenie. Być 
może było wykorzystywane do przechowywania 
pachnideł lub świętych olejków, a niekoniecznie 
medykamentów. Datować je można na okres no-
wożytny od XVI do XVIII wieku.

Flasze gruszkowate

Cienkościenna butelka o gruszkowatym kształcie  
z jasnozielonego szkła (416/1/S) zrekonstruowa-
na została w ok. 30–40% z fragm. znalezionych 
w warstwach I i II latryny nr 1. Korpus o ścian-
kach gr. 0,5–1 mm jest pękaty i bardzo delikat-
ny (średn. ok. 12 cm). Ścianki stają się grubsze 
ku górze i na najwęższym poziomie szyjki mają 
już 2,7 mm. Przejście w szyjkę jest łagodne, nie-
podkreślone. Tuż pod wylewem szyjka jest naj-
węższa – ma 2,5 cm średn., zakończona jest na-
tomiast ściętym ukośnie od wewnątrz i rozchylo-
nym na zewnątrz, lekko pogrubionym wylewem. 
Wys. flaszki można szacować na 21–22 cm. Szkło 
jest przejrzyste z nielicznymi drobnymi pęcherzy-
kami gazowymi poniżej 2,5 mm. Na powierzchni  
miejscami widać białawy, matowy nalot.

Możliwe, że kolejny okaz butelki gruszkowa-
tej pochodzi z warstwy II latryny nr 1. Zachowała 
się ona w częściach: górnej – wylew, prosto odcię-
ty od kapy i zabezpieczony taśmą szklaną o koli-
stym przekroju, z niewysoką szyjką, lekko rozsze-
rzającą się ku dołowi i górną częścią korpusu oraz 
z części dolnej – stożkowato wepchnięte do we-
wnątrz butelki dno, z niewielkim śladem po ode-
rwaniu przylepca oraz środkowej – dwa fragm. bli-
żej nieokreślonych części korpusu. Nie ma pewno-
ści, czy korpus miał kształt gruszkowaty, na co być 
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mogą wskazywać proporcje ramion do średn. dna.  
Gr. ścianek waha się: 0,7–4 mm.

Wczesne formy butelek gruszkowatych, zna-
ne już od XVI wieku, były duże i ciężkie o gru-
bych ściankach. Wyszły z codziennego użycia  
w ciągu wieku XVII, chociaż nadal stanowiły wy-
posażenie pracowni alchemików, aptekarzy czy 
osób trudniących się destylacją alkoholi jeszcze do 
XIX wieku. Na ich potrzeby produkowano butel-
ki o formie gruszkowatej, jednak z cienkimi ścian-
kami (McNulty 1971, 100–101). Przykłady bute-
lek gruszkowatych z kwartału I, przede wszystkim 
z powodu ich cienkich ścianek, mogły mieć taką 
właśnie funkcję „laboratoryjną”. Datować je moż-
na natomiast jedynie ogólnie na XVI–XVIII wiek.

Flaszki czworoboczne

Z warstwy I latryny nr 1 pochodzi czworobocz-
na flaszka z ciemnozielonego szkła zrekonstru-
owana na podstawie dna na planie prostokąta  
o bokach 7,3 × 8,5 cm oraz wylewu z krótką szyj-
ką i szerokim ramieniem (ryc. 243:2). Dno lek-
ko tylko wypchnięte do góry, jest grube na ponad  
1 cm w części największej wypukłości. Od spodu 
okrągły ślad po przylepiaku miejscami odstający 
prostopadle od dna na ok. 9 mm. Przy dnie zacho-
wały się dolne części trzech ścianek o gr. 4–7 mm,  
które skierowane są prostopadle względem dna. 
Wraz z wzrostem wys. butelka mogła się nie-
znacznie zwężać lub ścianki mogły być delikat-
nie wklęśnięte, co było wówczas częstym efektem 
wyciągania butelki z formy, gdy ścianki były jesz-
cze ciepłe (McNulty 1971, 107). Gr. ścianek fla-
szy maleje ku górze. Na poziomie ramienia mają 
3 mm gr. Ponieważ górna część flaszy zachowała 
się częściowo – do górnej partii ramienia – można 
jedynie przypuszczać, że na tym poziomie butel-
ka była jeszcze okrągła. Średnicę można oszaco-
wać na 8–9 cm. Nie ma jednak żadnej zachowanej 
dolej partii ramienia wskazującej, w jaki sposób 
ścianki butelki stawały się prostopadłe względem 
siebie. Wylew jest mocno wywinięty na zewnątrz. 
Pod nim jest już tylko bardzo krótka szyjka bez 
dodatkowej szklanej taśmy. Średn. wylewu wynosi  
4,1, a średn. szyjki 3,3/2,4 cm (zewnętrzna/we-
wnętrzna). Zielonooliwkowe szkło, z którego wy-
konano flaszkę, jest źle zachowane. W części den-
nej powierzchnia szkła nadal jest gładka, choć 
widać liczne spękania wewnętrzne, zmatowie-
nie i zabarwione na żółtobursztynowy kolor miej-
sca skorodowane. Na potłuczonych krawędziach 

zdarzają się odpryski i kruszenie skorodowane-
go szkła. Część górna jest silniej zniszczona. Po-
wierzchnia miejscami jest nierówna, chropowa-
ta z powodu ubytków w wygładzonej, zewnętrz-
nej warstwie szkła. Skorodowane miejsca również 
przybrały barwę żółtobursztynową i nadal się kru-
szą. Przez korozję trudno ocenić pierwotną przej-
rzystość szkła, trudno dostrzec również gęstość 
pęcherzyków gazowych, choć zapewne występo-
wały w masie szklanej. Widoczne są za to poje-
dyncze, nieroztopione okruchy krzemionki.

Dodatkowo w tej warstwie zarejestrowano 
osiem fragm. ciemnozielonego szkła oraz jeden 
ze szkła jasnozielonego, które mogą być częścia-
mi korpusów butelek czterobocznych. Gr. fragm. 
waha się: 2,5–5,5 mm. Szkło jest dość klarowne  
z pojedynczymi pęcherzami gazowymi.

Pierwsze czteroboczne butelki znane były  
w Niem czech już w 2. połowie XVI wieku. Opisa-
ną powyżej butelkę można zaliczyć do 2 typu bu-
telek wydmuchiwanych w formie według McNul-
ty’ego (1971, 104), czyli do grupy butelek z odcię-
tą i wywiniętą na zewnątrz szyjką. Były popular-
ne w XVII i XVIII wieku, głównie ze względu na 
łatwy transport. Dla bezpieczeństwa umieszczano 
je w drewnianych skrzynkach, często po 12 sztuk, 
przez co nazywano je m.in. „butelkami skrzyn-
kowymi” (case bottles). Przechowywano w nich 
głównie wino, ale mniejsze modele przeznaczone 
były częściej do alkoholi wyżej procentowych ta-
kich jak likiery, nalewki czy wódki. W 1. połowie 
XVII wieku produkowano je najczęściej z jasno-
zielonego szkła, później natomiast ze szkła ciem-
nego. Okaz z kwartału I można datować na 2. po-
łowę XVII wieku, trudno jednak z taką dokład-
nością określić wiek pozostałych fragm. Ich pro-
dukcja była łatwa i przez to tania (McNulty 1971, 
104–107, Ciepiela 1977, 104–106). Wydaje się, że 
szczecińska butelka mogła być wyprodukowana  
w którejś z lokalnych hut.

W warstwie I znaleziono również niewielki 
fragm. naczynia o grubych ściankach (5–10 mm), 
którego kształt wskazuje, że mogło być sześcien - 
ne – przynajmniej w części przydennej. Masa 
szklana została dość dobrze wybielona, a ilość pę-
cherzyków gazowych jest niewielka. Zachowany 
fragm. uniemożliwia określenie jego pełnej formy 
oraz choćby szacunkowego podania wymiarów.

W warstwie II latryny nr 1 znaleziono dwa 
fragm. butelek czworobocznych. Pierwszy z nich 
stanowi górne części dwóch prostopadłych ścianek 
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wraz z miejscem, w którym korpus przechodzi  
w okrągłą w przekroju szyjkę (ryc. 243:3). Bute-
leczka mogła mieć ok. 5 cm szer. na poziomie kor-
pusu. Nie ma natomiast możliwości oszacowania 
jej wys., czy średn. szyjki. Drugi z fragm. to dość 
płaski kawałek cienkościennej (gr. 1–2 mm) butel-
ki czworobocznej z zachowanymi dwoma sąsied-
nimi ułożonymi względem siebie prostopadle czę-
ściami narożnymi. Jeden z nich to zapewne naroż-
nik łączący dno z korpusem buteleczki, natomiast 
drugi to wymodelowany narożnik boczny korpu-
su. Oba fragm. wykonane zostały ze szkła sele-
dynowego o średniej przejrzystości z bardzo dużą 
ilością małych i średnich pęcherzyków gazowych. 
Buteleczki o zbliżonej formie i wykonane również 
ze szkła seledynowego znaleziono w latrynie nr 1  
i 2 na Zamku Książąt Pomorskich w Szczeci-
nie. Zostały one wydatowane na schyłek XVI 
do 1. połowy XVII wieku (Cnotliwy 1981, 370–
375; 1983c, 118; ryc. 69, 70; 2014, 240–241). Na 
ten sam okres można datować fragm. buteleczek 
czworobocznych z kwartału I.

Flaszka wielokątna

Do typu 3 według McNulty’ego (1971, 107–108)  
można zaliczyć dwa fragm. wielokątnej butelki wy-
dmuchiwanej w formie (ryc. 243:4). Jednym z za-
chowanych fragm. jest dno, wskazujące, że flasz-
ka była nietypowa, z siedmioma ściankami bocz-
nymi. Zazwyczaj butelki wieloboczne miały sześć 
lub osiem boków. W przypadku szczecińskiego egz. 
zachowały się fragm. czterech ścianek, a w tym 
trzech narożników. Bok podstawy butelki ma dł.  
ok. 2,8 cm. Tylko jeden z nich zachowany jest  
w całości, dlatego nie ma pewności, czy dno mia-
ło kształt figury foremnej. Gr. dna waha się w gra-
nicach 2,5–7 mm. Jest lekko wklęśnięte, od środ-
ka stożkowate. Na spodniej stronie pozostał odcisk 
po przylepiaku i dwa odpryski po obu jego stro-
nach, powstałe zapewne przy odrywaniu narzędzia. 

Drugi zachowany fragm. butelki to kawałek 
ścianki bocznej. Widoczne są dwa narożniki ścian-
ki, choć jeden z nich tylko o dł. 0,5 cm. Pozwala 
to jednak ustalić, że narożniki butelki były raczej 
równoległe względem siebie, a tym samym bu-
telka miała formę prostą o podobnej szer. dna jak  
i na poziomie ramienia. Szkło jest dość przejrzyste, 
z licznymi pęcherzami gazowymi o średnich roz-
miarach ok. 4 mm, które w części dennej są okrą-
głe, a w ściankach owalne. Tak jak w przypadku bu-
telki czterobocznej, kolor szkła jest ciemnozielony. 

Z pewnością jednak flaszka siedmioboczna była 
mniejsza. Możliwe, że przeznaczona była do trun-
ków mocniejszych lub do mikstur o charakterze 
leczniczym. Prezentowane przez McNulty’ego 
przykłady butelek sześcio- i ośmiobocznych dato-
wane są na połowę XVII wieku. Szczeciński nie-
typowy, bo siedmioboczny model pochodzi za-
pewne z tego samego lub późniejszego okresu.

Flaszki cylindryczne

W warstwie I latryny nr 1 znaleziono jedynie frag-
mentarycznie zachowane butelki cylindryczne:
– części górne (fragm. 15 butelek): jedna z nich 

to górna cześć butelki cylindrycznej zachowa-
nej w ok. 30%, ze szklaną taśmą pod prosto od-
ciętym od kapy wylewem i wąską dość długą 
szyjką, lekko rozszerzoną przy przejściu w kor-
pus (ryc. 243:5). W najwyższej części korpusu 
znajdował się odcisk stempla, o czym świad-
czy już tylko cienki i zaokrąglony fragm. do-
klejonego szkła. Szkło jasnozielone ma w swej 
strukturze mnóstwo silnie wydłużonych w par-
tii szyjki, a lekko owalnych na wys. ramienia, 
pęcherzyków gazowych. Dodatkowo widoczne 
są nierozpuszczone ziarenka piasku lub innego 
składnika zestawu szklarskiego. Mimo to jest 
dość przejrzyste.

Pozostałe to fragm. to części korpusów i szyjek ja-
snozielonych butelek o różnych rozmiarach:
– części dolne (fragm. 9 butelek). Wszystkie na-

leżały do tego samego typu okazów cylindrycz-
nych. Dna mają średnią gr. 3–6 mm, wypchnię-
te stożkowato do wewnątrz na wys. maks. 4 cm,  
o średn. ok. 8,3–10 cm. Trzy egz. z zachowa-
ną częścią centralną dna mają od spodu ślady 
przylepiaka (ryc. 244:1–3). Ścianki korpusów, 
o gr. 1,5–5 mm, nieznacznie rozchylają się na 
zewnątrz. Prawdopodobnie butelki miały wy-
dłużone szyjki, które stanowiły ok. 30–50% 
całej wys. Można wyróżnić dwa kolory szkła: 
jasnozielony i zielonkawożółty. W strukturze 
szkieł zauważalne są znaczące ilości pęcherzy-
ków powietrza o maks. wielkości 2,5 mm, zda-
rzają się również nieroztopione ziarenka pia-
sku lub innego składnika zestawu szklarskiego 
(ryc. 244:1,3).
Tego rodzaju butelki również były wydmu-

chiwane w formie. Ewolucja od szerokiego, pę-
katego korpusu kulistej butelki ku węższej cylin-
drycznej, z dłuższą szyjką zaczęła się na początku  
XVIII wieku i trwała przynajmniej do końca tego 
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stulecia (McNulty 1971, 116–119; Ciepiela 1977, 
97–104). Ponieważ grupa opisanych tu fragm. den 
i korpusów nie ma szczególnie różnicujących cech 
dystynktywnych, można je datować ogólnie na 
wiek XVIII.

Pięć kolejnych fragm. (część dna wepchnięte-
go do wewnątrz i ze śladami przylepiaka na spo-
dzie oraz cztery fragm. korpusów) to pozostało-
ści niewielkich, cienkościennych, cylindrycznych 
buteleczek aptekarskich. Prawdopodobnie do ta-
kich pojemniczków należały denka o średn. 3,54  
i 4,04 cm z warstwy I w latrynie nr 1 (ryc. 245:1,2). 
Uformowane są jak butelki – z dnem bardziej lub 
mniej wepchniętym do wewnątrz. Na zewnętrz-
nej ściance dna doklejone zostały w obu przypad-
kach taśmy szklane wzmacniające i stabilizujące 
naczynia. Jeden z fragm. ma częściowo zachowa-
ne ścianki korpusu, których gr. wynosi 1,7–2 mm.  
Wykonane zostały z jasnozielonkawego szkła  
o pojedynczych małych pęcherzykach powietrza. 
Mogły być wykorzystywane przez aptekarzy bądź 
wytwórców pachnących olejków. Nie udało się 
znaleźć dla nich analogii. Datować je można na 
XVII–XVIII wiek.

W warstwie II latryny nr 1 znaleziono kilka ty-
powych cylindrycznych buteleczek aptekarskich. 
Jedna z nich zachowała się w całości (ryc. 245:3). 
Wysoka jest na 10 cm, a średn. korpusu wynosi 
maks. 4,8 cm, natomiast wychylonego na zewnątrz 
i nierówno ukształtowanego wylewu 2 cm. Szyj-
kę symuluje w tym przypadku silne przewężenie 
między korpusem a wylewem. Dno buteleczki jest 
lekko wepchnięte do wewnątrz tworząc stożek.  
Gr. ścianek na poziomie szyjki i wylewu wynosi 
ok. 2,5 mm. Buteleczka wydmuchana została ze 
szkła o barwie jasnozielonej, dość przeźroczyste-
go, ze sporą ilością małych i średnich pęcherzyków 
gazowych o najczęściej wydłużonym kształcie.  
W masie szklanej widać kilka nieroztopionych zia-
renek piasku lub innego składnika zestawu szklar-
skiego. Podobne buteleczki o przeznaczeniu apte-
karskim znalezione na Zamku Książąt Pomorskich  
w Szczecinie, występowały od połowy XVI i w XVII 
wieku. Ponieważ butelka z kwartału I jest okazem  
o bardziej regularnej formie, nawiązywać może do 
znanych z Nadrenii buteleczek do przechowywa-
nia wody kolońskiej, których datowanie przesu-
nięte jest na XVII–XVIII wiek (Cnotliwy 1983c, 
116; 2014, 239, ryc. 98). Ku takiemu datowa-
niu skłaniałabym się w przypadku opisywanego  
wyżej okazu.

Pozostałe przykłady aptekarskich cylindrycz-
nych buteleczek z tej warstwy to:
– zachowana w kilku fragm. (stanowiących ok. 

50–60% całości naczynia) jasnozielona bute-
leczka o rozmiarach kilka milimetrów więk-
szych niż opisana powyżej (w najszerszym 
miejscu średn. korpusu wynosi 5,2 cm), z bar-
dzo krótką i niezbyt wyodrębnioną od korpu-
su szyjką (ryc. 245:5). Szkło jest przezroczyste, 
choć z licznymi małymi i średnimi pęcherzyka-
mi gazowymi o wydłużonym kształcie;

– fragm. dna seledynowej buteleczki o nieco wy-
żej wepchniętym do wewnątrz dnie; masa szkla-
na jest przejrzysta z pojedynczymi małymi pę-
cherzykami gazowymi (ryc. 245:4).
Nieco inna w kształcie jest ostatnia flaszecz-

ka o przeznaczeniu aptekarskim z warstwy II la-
tryny nr 1. Zachował się fragm. górnej części kor-
pusu z silnym przewężeniem sygnalizującym szyj-
kę i od razu przechodzącym w rozchylony wylew. 
W przeciwieństwie do dwóch opisanych powy-
żej buteleczek aptekarskich o zachowanych gór-
nych częściach korpusu ramiona tego egz. opada-
ją łagodnie tworząc formę pomiędzy cylindryczną  
a nieco owoidalną, co sprawia, ze trudno oszaco-
wać jej wys. Chronologicznie trzy ostatnie przy-
kłady nie odbiegają od tych przedstawionych 
wcześniej w niniejszym podrozdziale.

Fragmenty den butelek

Wyróżnione tu fragm. (siedem egz.) reprezentu-
ją szkła o kolorze jasnozielonym oraz ciemno-
zielonym. Zachowane są w różnym stopniu; nie-
które odznaczają się niewielką iryzacją gładkiej  
i przejrzystej powierzchni, inne uległy silnej ko-
rozji, przez co straciły praktycznie całkowi-
cie przejrzystość. Na pięciu z nich od spodu wi-
doczne są ślady po przylepiaku. Ich gr. to 2,5– 
10 mm. Reprezentują butelki zarówno o mocno 
wypchniętych dnach, jak i nieznacznie wklęsłych.  
Rozmiary można w tym przypadku odnieść tylko 
do szacunkowych średnic den, które kształtują się 
w granicach ok. 8–12 cm (ryc. 244:2, 246:1–6). 
Opisane dna reprezentować mogą zarówno pęka-
te flaszki kuliste, jak i cylindryczne. Na podstawie 
tak niewielkich fragm. trudno rozstrzygnąć, ja-
kim typom odpowiadają i określić ich dokładniej-
sze datowanie. Można wiązać je jedynie ogólnie  
z XVII–XIX wiekiem.
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Fragmenty wylewów i szyjek

W warstwie I z latryny nr 1 znaleziono sześć 
fragm. wylewów wraz z częściowo lub całkowi-
cie zachowanymi szyjkami oraz cztery niewiel-
kie fragm. szyjek (ryc. 246:7–9, 247:2, 3). Ta gru-
pa okazała się najbardziej kolorowa z przykłada-
mi szkła seledynowego, jasnozielonego oraz ciem-
nozielonego. Szkło ma przejrzystość od dobrej po 
bardzo słabą w przypadku szkła mocno skorodo-
wanego. Pęcherze gazowe od pojedynczych i bar-
dzo małych – ok. 0,5 mm, do licznych i średniej 
wielkości – ok. 5 mm. W czterech fragm. znalezio-
no również okruchy nieroztopionego krzemu lub 
innych składników zestawu szklarskiego.

Wyróżnić można:
– dwa fragm. wydłużonych szyjek, z wylewem 

odciętym od kapy i minimalnie rozszerzonym, 
z taśmą szklaną, o przekroju owalnym lub trój-
kątnym, tuż pod krawędzią (ryc. 246:7,9);

– fragm. szyjki z wałeczkowato zgrubiałym wy-
lewem (ryc. 247:3); butelka o podobnej formie 
wylewu znaleziona na terenie Zamku Książąt 
Pomorskich, w warstwie 2 latryny nr 1, wyda-
towana została na schyłek XVII i XVIII wiek 
(Cnotliwy 2014, 50–52, ryc. 100);

– fragm. krótkiej, lekko rozchylonej ku górze 
szyjki, zakończonej prostym, zaokrąglonym wy-
lewem; zachowana przy szyjce część korpusu 
wyraźnie jest oddzielona od szyjki. Szkło ja-
snoseledynowe o średniej przejrzystości zawie-
ra sporo mocno wydłużonych pęcherzy gazo-
wych wielkości ok. 2–5 mm. Jest to najprawdo-
podobniej fragm. butelki aptecznej (ryc. 247:2);

– fragm. smukłej, nieznacznie rozszerzającej się 
ku dołowi szyjki z wysokim na 3 cm, prostym, 
lekko poszerzonym od zewnątrz wylewem  
– podobnym do wylewów butelek współcze-
snych. Szkło ciemnozielone o dużej przejrzy-
stości z pojedynczym pęcherzykiem gazowym 
ok. 0,5 mm. Na zewnętrznej powierzchni wi-
doczne są pionowe i poziome prążki, tzw. szwy 
od formy, które wskazują na wytłaczanie tego 
egz. butelki. Taka technologia upowszechniła 
się dopiero od XIX wieku (Nowotny 1979, 5, 
17), na który datować można wskazaną szyjkę 
z wylewem;

– pięć fragm. mniej lub bardziej smukłych szy-
jek butelek bez zachowanych wylewów, w tym 
cztery ze szkła jasnozielonego o dużej i śred-
niej przejrzystości z niewielką ilością drobnych 
pęcherzyków gazowych i jeden ciemnozielony 

mocno skorodowany. Datować je można bardzo 
ogólnie na koniec XVII – początek XIX wieku.
W wykopie przy ulicy Kłodnej znaleziono je-

den fragm. wylewu butelki z zielonego szkła  
(ryc. 247:1). Tuż pod wylewem znajduje się koł-
nierz z taśmy o kolistym przekroju. Wylew został 
zatopiony3 przez co krawędzie butelki są łagodnie 
zaokrąglone. W masie szklanej występuje niedu-
ża ilość średniej wielkości wydłużonych wzglę-
dem pionowej osi butelki pęcherzy gazowych. 
Średn. wylewu wraz z taśmą wynosi 3,5 cm. Szyj-
ka była smukła i prawdopodobnie średniej dłu-
gości. Porównać by ją można do wyróżnionych 
przez E. Cnotliwego butelek typu II odmiany 2  
(2014, 278), datowanych na XVII–XVIII wiek.

Pieczęć szklana

W warstwie I latryny nr 1 znaleziono szklany od-
cisk (ryc. 247:4) o nieco jajowatym kształcie. Jego 
rozmiary to 3,7 × 2,2 cm, gr. waha się w granicach 
3,5–4,7 mm. Wykonany został ze szkła jasnozielo-
nego, przejrzystego, z dużą ilością małych pęche-
rzyków gazowych. Sam odcisk jest mało wyraź-
ny, choć widnieje na nim (najpewniej) pruski orzeł 
z rozpostartymi skrzydłami, z głową skierowaną 
w lewo. Nad głową ptaka znajduje się kółko lub 
kropka, od której prawdopodobnie odchodzą pro-
mienie. Ogon przechodzi w cienką nitkę okalają-
cą całą scenę. Na podstawie resztek ścianki butelki 
pozostałych na spodzie pieczęci, można domnie-
mywać, że była ona czworoboczna lub wielobocz-
na. Nie udało się niestety ustalić, znakiem towa-
rowym jakiej huty była ta pieczęć. Można przy-
puszczać, że był to znak producentów lokalnych, 
próbujących upodobnić swoje wyroby do produk-
tów bardziej znanych osiemnasto- i dziewiętnasto-
wiecznych hut, takich jak: Annenwalde, Globsow, 
Himmelpfort, Hammer, Marienwalde, Piepstock, 
czy Stolzenburg, na których pojawia się orzeł  
w koronie, często z berłem i jabłkiem (G. Friese, 
K. Friese 1992, 27–75).

Butelki znalezione w obrębie kwartału I szcze-
cińskiego Podzamcza nie wyczerpują wszystkich 
znanych w tej części Europy form, ale ich różno-
rodność daje podstawy do zarysowania charakte-
ru milieu portowego miasta w czasach nowożyt-
nych, do którego docierały różnego rodzaju trunki,  

3 „Zatapianie” oznacza zaokrąglanie ostrych krawędzi naczynia 
szklanego powstałych po odcięciu tzw. kapy poprzez chwilowe 
umieszczenie krawędzi w wysokiej temperaturze. Powoduje to po-
nowne nieznaczne stopienie.
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pite przecież regularnie dla zapobieżenia cho-
robom, jako antidotum na niski poziom higieny  
w życiu codziennym oraz substytut czystej wody 
pitnej. Interesujący jest fakt, że obecne w materia-
le archeologicznym są również egz. o dość wcze-
snej, szesnastowiecznej chronologii. Świadczyć 
by to mogło o względnie wysokim statusie mate-
rialnym mieszkańców kamienic w tym czasie.

Szkło taflowe

Szkło taflowe4, w tym również witrażowe, pojawi-
ło się na terenie ziem słowiańskich wraz z budową 
romańskich i gotyckich katedr oraz sporadycznie 
siedzib możnowładczych ok. XII wieku – znale-
ziska potwierdzające jego użytkowanie są jednak 
rzadkie (Wyrobisz 1968, 108; Olczak 1974; 26, 
42). Więcej informacji na temat szklenia okien bu-
dowli sakralnych, jak i świeckich przynoszą źró-
dła z XV wieku. Zarówno źródła archeologiczne, 
pisane oraz ikonograficzne, potwierdzają szkle-
nie okien na terenach ziem polskich w tym cza-
sie i zwiększenie jego użytkowania w wieku XVI 
(Wyrobisz 1974, 55). Podobnie sytuacja musiała 
wyglądać w Szczecinie. Szklenie okien związane 
było bezpośrednio z pojawieniem się architektury 
ceglanej i rozwojem gospodarczym miasta w XIV 
i zwłaszcza XV wieku. Źródła archeologiczne po-
twierdzają obecność szybek szklanych na terenie 
Wzgórza Zamkowego w obiektach datowanych od 
XIII–XIV i na połowę XVI wieku (Cnotliwy, Na-
wrolski, Rogosz 1972, 217; Cnotliwy 1983c, 136; 
2014, 124), co nie oznacza, że wcześniej, w wieku 
XV czy nawet XIV, okna „kamiennego domu” i ka-
plicy św. Ottona nie mogły być szklone. Częstym 
elementem występującym także w warstwach ni-
welacyjnych są okruchy szkła witrażowego barwy 
białej, zielonej, brązowej i niebieskawej, niekiedy 
z charakterystycznie zgrubionymi brzegami (Ro-
gosz 1992, 70). W mojej opinii jest to przesłanka, 
że kaplica św. Ottona mogła mieć oszklone okna, 
a powstała przecież w połowie XIV wieku i aż 
do XVI stulecia nie była przebudowywana. Moż-
na się więc spodziewać, że na terenie Podzamcza,  
w najbogatszych kamienicach, już od połowy  
XIV wieku również wstawiano szklane okna. 
Czynnik ekonomiczny jeszcze długo, aż do XVIII 
wieku, decydował o powszechności tego surowca 
w architekturze.

4 Do analizy cech szkła taflowego wykorzystano Program opisu szyb 
okiennych J. Olczaka (1983, 121–122).

Szkło taflowe odkryto na kwartale I w trzech 
warstwach, z różnym natężeniem: w warstwie I 
wykopu nr 8 znaleziono siedem fragm., natomiast 
w latrynie nr 1, w warstwach I–II odpowiednio  
23 i 157 egz. Większość z nich ma barwę jasnozie-
loną, charakterystyczną dla szkła leśnego. Niewiel-
ka część tego zbioru to szybki z jasnoseledynowego 
szkła, a tylko pojedyncze fragm. były dość dobrze 
wybielone. Pojawiają się szyby od przejrzystych 
po lekko zmatowiałe. Praktycznie we wszystkich 
widoczne są pęcherzyki gazowe od minimalnych, 
ledwo dostrzegalnych po dość spore i wyraźne.  
W materiale masowym wyróżniono również po-
nad 10% grupę fragm. z odciętych brzegów tafli 
szklanych z pogrubionymi i zaokrąglonymi brze-
gami, niekiedy z nieznacznymi sfałdowaniami, 
które powstały zapewne w procesie walcowania 
rozciętego cylindra do postaci tafli szklanej. Spo-
śród nich, jak i pozostałej części materiału maso-
wego większość jednak stanowią fragm. ze ślada-
mi cięcia na którejś z krawędzi. Gr. szyb oscyluje 
pomiędzy 0,95 a 5 mm. Udało się wyróżnić cztery 
podstawowe formy szybek: trójkątne (w tym trój-
kąty prostokątne, równoboczne i równoramienne), 
romboidalne (o różnych kątach), sześcioboczne  
i prostokątne. Dodatkowo znaleziono ułamki szyb 
mogące świadczyć o tym, że przycinane były rów-
nież na kształt koła i trapezu. Znacznej części ma-
teriału nie zaklasyfikowano do żadnej z powyż-
szych grup, co wynika przede wszystkim z nie-
wystarczającej liczby zachowanych oryginalnych 
krawędzi. Z drugiej strony pewna liczba ułamków 
okazała się ścinkami szkła pozostałymi po dopa-
sowywaniu szybek w ramy o różnych kształtach.

Wykop nr 8, warstwa I
Datowanie: okres nowożytny (7 fragm.)
1. Trójkątne (1 fragm.)
Fragm. zrekonstruowany z trzech części o kształ-
cie trójkąta równoramiennego (o kątach 120°  
i 2x 30°), z trzema pierwotnymi krawędziami ze 
śladami cięcia, przy których również widoczne  
są ślady po metalowej oprawie (o szer. 4 mm). 
Szybka ma barwę jasnozieloną, jest przejrzysta, 
bez widocznych pęcherzyków gazowych. Obie 
powierzchnie są wyraźnie porysowane, ze ślada-
mi po nieznacznej korozji, z iryzującym nalotem. 
Wymiary: powierzchni ok. 12 cm2 (pierwotnie  
ok. 20 cm2), gr. 1,2 mm.

II.12. Przedmioty szklane



172

2. Trapezowate (1 fragm.)
Fragm. prawdopodobnie w kształcie trapezu z trze-
ma pierwotnymi krawędziami przycinanymi, przy 
których słabo widoczne są ślady po metalowej 
ramce (szer. 4–5 mm). Szkło ma kolor zielony ze 
śladami po korozji w postaci zmatowiałych plam. 
Wymiary: powierzchnia ok. 10 cm2, gr. 1,4–2 mm.
3. Okrągłe (1 fragm.)
Fragm. ze śladami cięcia na każdej z krawędzi,  
z jednej strony przycięty łukiem po okręgu o średn. 
ok. 12 cm. Szkło bezbarwne, malowane obustron-
nie na kolor kobaltowoniebieski. Brak śladów po 
metalowej ramce oprawy – możliwe więc, że jest 
to jedynie odpad po przycinaniu szkła witrażowe-
go. Szkło przejrzyste, dobrze zachowane, bardzo 
drobne ubytki w farbie widoczne głównie przy 
krawędziach, miejscami nieznacznie skorodowa-
ne. Wymiary: powierzchni ok. 3,5 cm2, gr. 2 mm.
4. Nieokreślone (4 fragm.)
Jeden to fragm. brzegowy tafli szkła z zaokrąglo-
ną krawędzią, powstały prawdopodobnie w wy-
niku obtopienia krawędzi po utrąconej piszczeli  
i gładzenia specjalnym drewnianym przyrządem 
(o tym sposobie produkcji zob. Ciepiela, Kubalska 
2000, 238). Szkło ma barwę zieloną i jest przejrzy-
ste, bez pęcherzyków gazowych. Na powierzchni 
widoczne ślady po korozji w postaci zmatowiałych 
plam oraz miejscowe zarysowana. Powierzchnia: 
5 cm2, gr. 1,5–2 mm.

Pozostałe trzy fragm. są barwy zielonej i ja-
snozielonej. Niektóre krawędzie mają ślady przy-
cinania i retuszu (krótki odcinek krawędzi jedne-
go z fragm.). Tylko na jednym zarejestrowano nie-
znaczne ślady po metalowej oprawie o szer. 4 mm. 
Gr. fragm. tafli szklanych wynosi 1,2–2,4 mm.

Latryna nr 1
Datowanie: okres nowożytny
1. Trójkątne (1 egz.)
Fragm. prawdopodobnie o kształcie trójkątnym. 
Dwie z oryginalnych krawędzi mają ślady cięcia 
diamentem, a jedna z nich również retuszu piono-
wego. Przy krawędzi podstawy widoczny ślad po 
metalowej oprawie. Trójkąt najpewniej był równo-
ramienny o dwóch kątach ok. 35° i jednym 110°. 
Szkło jest lekko zielonkawe, przejrzyste, jednak 
w masie szklanej widoczne są drobne pęcherzyki 
gazowe, w większości poniżej 0,5 mm średn. Po-
wierzchnia szkła jest lekko zmatowiała i poryso-
wana, z pojedynczymi plamkami iryzującego na-
lotu. Powierzchnia ok. 11 cm2, gr. 1,5 – 1,8 mm.

2. Prostokątne (1 egz.)
Szyby prostokątne reprezentuje jeden egz. z dwie-
ma krawędziami pierwotnymi, tworzącymi kąt 
prosty, przyciętymi za pomocą diamentu, przy któ-
rych widoczne są ślady oprawy o szer. 3–4 mm. 
Szkło ma barwę jasnozieloną. Masa szklana jest 
przejrzysta z pojedynczymi pęcherzami gazowymi 
małej i średniej wielkości (< 2,5 mm), lekko wy-
dłużonymi i układającymi się po skosie. Szkło zo-
stało miejscami porysowane, nieznacznie zmato-
wiało oraz pojawiły się punkty iryzującego nalotu. 
Powierzchnia ok. 23 cm2, gr. 1,3 mm.
3. Romby (7 fragm.)
Wszystkie fragm. mają jedynie po dwie krawę-
dzie pierwotne. W sześciu przypadkach są to boki 
przy kącie ostrym rombu, w jednym – przy kącie 
rozwartym. Wszystkie z nich mają kąty po ok. 60°  
i 120° (62°–66° i 114°–118°). Oryginalne krawę-
dzie szybek są równe, ze śladami po cięciu dia-
mentem z wyjątkiem jednej, obłupanej przy przy-
cinaniu lub wtórnie, w trakcie lub po zaniechaniu 
użytkowania. Przy wszystkich krawędziach orygi-
nalnych widoczne są, choć w dwóch przypadkach 
dość słabo, ślady po metalowych ramkach. Szyb-
ki występują w kolorach od zielonego (4 fragm.) 
przez jasnozielony (2 fragm.) do bezbarwnego  
z zielonkawym odcieniem (1 fragm.). Przejrzystość 
masy szklanej dość dobra, pęcherze gazowe nielicz-
ne i drobne do 0,5 mm średn. Powierzchnia wszyst-
kich fragm. jest miejscami lekko zmatowiała, a na 
trzech znaleźć można iryzujące plamki. Wymiary: 
powierzchnia najmniejszego fragm. to ok. 3,3 cm2, 
a największego ok. 13,3 cm2, gr. waha się: 1–2 mm.
4. Sześcioboczne (2 egz.)
W warstwie I latryny nr 1 znaleziono również 
dwa fragm. sześciobocznych płytek szklanych  
o podobnym układzie pierwotnych krawędzi, jak 
w przypadku płytek romboidalnych. Mają jednak 
wyraźnie wyretuszowane czubki, tworzące w ten 
sposób kształt sześcioboku. Żadna z nich nie za-
chowała się w całości, stąd nie ma pewności, czy 
faktycznie były one opracowane symetrycznie na 
obu szczytach, czy tylko z jednej strony. Na jed-
nej z szybek widoczne są ślady oprawy metalowej 
przy krawędziach przyciętych równo diamentem, 
na drugiej – jedynie ślady cięcia. Obie są barwy 
jasnozielonej, choć o różnych odcieniach, o dobrej 
przejrzystości, bez pęcherzyków gazowych. Na 
jednym z fragm. widać sporo iryzującego jasne-
go nalotu. Ich powierzchnie wynoszą ok. 17 cm2  
i 6 cm2, gr. 1–1,2 mm i 1,5–2,2 mm.
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5. Koliste (1 fragm.)
Jeden z fragm. szkła taflowego w warstwie I la-
tryny nr 1 miał oryginalnie zapewne kształt koła. 
Na pierwotnej krawędzi widać ślady cięcia dia-
mentem oraz opracowanie retuszem pionowym. 
Przy okrągłej krawędzi widoczny jest wyraźnie 
ślad po ołowianej oprawie o szer. 3–4 mm. Szkło 
bezbarwne, zielonkawe o dobrej przejrzystości,  
z nielicznymi tylko pęcherzykami powietrza do  
2 mm średn. Obie powierzchnie silnie zaryso-
wane. W szczelinach znajduje się iryzujący na-
lot, miejscami również pokrywający powierzch-
nię łuszczącą się warstwą. Wymiary: powierzchnia  
ok. 30 cm2, gr. 1,5–2 mm, pierwotna średn. koła 
ok. 12 cm.
6. Nieokreślone (11 fragm.)
Wśród fragm. o nieokreślonym kształcie występu-
je jeden z brzegowej partii tafli szkła o zatopionej 
i zaokrąglonej jednostronnie krawędzi, biegnącej 
delikatnie po łuku (ryc. 248:1). Na innej jego kra-
wędzi znajdują się ślady cięcia diamentem. Brak 
natomiast śladów oprawy. Powierzchnia lekko po-
falowana. Szkło barwy zielonej przejrzyste z po-
jedynczymi lekko wydłużonymi pęcherzykami ga-
zowymi o wymiarach nie większych niż 1 mm. Na 
powierzchni w miejscach zarysowanych zbiera się 
jasny iryzujący nalot. Wielkość sięga ok. 13,5 cm2, 
gr. waha się w granicach 2,6–4,6 mm.

Spośród pozostałych dziesięciu fragm. szkła ta-
flowego o nieokreślonym kształcie siedem ma śla-
dy oprawy oraz cięcia diamentem na jednej z kra-
wędzi, na innych natomiast widoczne są jedy-
nie ślady przecinania nieokreślonym narzędziem. 
Dwa pozostają bez widocznych śladów opracowy-
wania lub użytkowania. W tej grupie znów znajdu-
ją się szkła o barwie zielonej (2 egz.), jasnozielonej 
(6 egz.) oraz bezbarwne zielonkawe (2 egz.). Po-
wierzchnia największego fragm. wynosi ok. 17 cm2, 
a najmniejszego ok. 4,5 cm2, gr. wynosi 1–2,25 mm.

W warstwie II znaleziono 157 fragm. szyb ta-
flowych oraz 10 szybek, które wydzielono spośród 
materiału masowego. Znalazły się pośród nich for-
my: trójkątne, prostokątna, romboidalne, sześcio-
boczne oraz szybki o nieokreślonym kształcie.
1. Formy trójkątne (9 fragm.) 

Są to przede wszystkim trójkąty prostokątne 
i równoboczne. Jedna szybka okienna ma kształt 
trójkąta prostokątnego, którego miary kątów wy-
noszą: 88°, 61°, 31° (ryc. 248:3). Jeden z narożni-
ków, przy kącie 31° jest ułamany. Wszystkie trzy 
krawędzie mają ślady cięcia diamentem oraz po 

metalowej ramce o szer. 2,5 mm. W miarę dobrze 
wybielone szkło ma odcień seledynowy. W struk-
turze widoczne są wydłużone pęcherze gazowe od 
średnich o dł. 2 mm do dużych o dł. 11 mm. Szkło 
iryzuje, szczególnie w miejscach oprawy i rys. Po-
wierzchnia szybki ma ok. 15 cm2 (oryginalnie wy-
nosiła ok. 17 cm2), gr. 1,4 mm.

Spora część szybki o kształcie trójkąta prosto-
kątnego ma trzy pierwotne krawędzie wycięte za-
pewne przy użyciu diamentu. Przy jednej widocz-
ne są również iryzujące plamki sugerujące, że mo-
gła być oprawiona w ołowianą ramkę. Szkło ma 
barwę jasnozieloną i dobrą przejrzystość (poje-
dynczy pęcherz gazowy). Zmatowiała w wyniku 
zarysowań i na skutek korozji. Powierzchnia wy-
nosi ok. 10 cm2, zaś gr. ok. 1,4 mm.

Inny z fragm. szyby taflowej ma również kształt 
trójkątny (zbliżony do trójkąta prostokątnego – 89°) 
z trzema pierwotnymi krawędziami, jednak bez żad-
nych śladów oprawy, co może kwalifikować go ra-
czej jako ścinek tafli, pozostały po wykrojeniu wła-
ściwych kawałków szybek lub odrzut (niewłaściwie 
wykrojony z tafli). Szkło ma kolor jasnozielony, jest 
dość przejrzyste, z pojedynczymi pęcherzami gazo-
wymi od niewielkich, ok. 0,5 mm do dużych owal-
nych o szer. ok. 8 mm. W strukturze szkła widoczne 
są również smugi powstałe w trakcie produkcji ta-
fli (walcowania). Wielkość i proporcje szybki odpo-
wiadają fragm. 405/1/S; jego powierzchnia wynosi 
również ok. 15 cm2 a gr. 1,7–1,9 mm.

Zbliżony do trójkąta równobocznego jest fragm., 
którego kąty wynoszą ok. 50°/60°/70° (ryc. 248:2). 
Jeden z pierwotnych boków jest zachowany nie-
mal w całości, dwa pozostałe fragmentarycznie. 
Na najdłuższej krawędzi, na odcinku o dł. 9 mm 
widoczne są ślady cięcia, w pozostałych częściach 
oryginalnych krawędzi retusz pionowy. Masa 
szklana dość przejrzysta, z niewielką ilością ma-
łych pęcherzyków gazowych (<0,7 mm), o barwie 
jasnozielonej. Oryginalna powierzchnia mogła 
wynosić ok. 21 cm2 (opisywany fragm. zachował 
się w ok. 50%), gr. 2 mm.

Pozostałe fragm. interpretowane jako trój-
kątne mają zachowane po dwie krawędzie pier-
wotne ze śladami cięcia. Tylko jeden z fragm. 
dodatkowo był opracowany na jednej z krawę-
dzi za pomocą retuszu ukośnego. Ślady po opra-
wie metalowej zachowały się na sześciu fragm.,  
a ich szer. wynosi 3,5–4,8 mm. Przeważają fragm. 
o barwie zielonej w liczbie pięciu, dwa fragm. 
mają odcień jasnozielony, a jeden zielonkawy.  
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Przejrzystość masy szklanej od dość dobrej (pęche-
rzyki gazowe w niewielkiej ilości i rozmiarach – 
do ok. 0,5 mm średn.) do średniej (wydłużone pę-
cherzyki gazowe o dł. do 4 mm). Wszystkie fragm. 
mają ślady korozji, a w jednym przypadku postać 
żółtawego osadu, w pozostałych jest to jasny, iry-
zujący nalot. Fragm. szybek trójkątnych zachowa-
ły się w różnym stopniu, od wielkości ok. 4 cm2 
do ok. 18 cm2, nie jest możliwe jednak określenie 
ich pierwotnej powierzchni. Gr. szklanych szybek  
w tej grupie wynosi 1,4–2 mm.

Jedyną prostokątnie przyciętą częścią okna 
jest szyba znaleziona w warstwie II latryny nr 1  
(ryc. 247:5). Jego kształt to tylko w przybliżeniu 
prostokąt – poszczególne kąty oscylują wokół war-
tości 90°. Zachował się w całości. Wszystkie kra-
wędzie były opracowywane za pomocą retuszu pio-
nowego lub ukośnego, na dwóch z nich widać rów-
nież ślady wcześniejszego cięcia diamentem. Jedna  
z krawędzi jest zatopiona, jednostronnie zaokrą-
glona, stąd wiadomo, że szyba musiała być wy-
krojona z brzegu tafli, rozciętej z dmuchanego cy-
lindra. Szkło ma kolor jasnozielony. Przejrzystość 
masy szklanej jest słaba; widoczne są drobne (do 
0,5 mm średn.) i średnie (do 3 mm dł.) pęcherze 
gazowe lekko rozciągnięte układające się w kie-
runku ukośnym w stosunku do krawędzi szyby; 
od spodu zostały wtopione w szkło drobiny pia-
sku lub innych nieroztopionych składników ze-
stawu szklarskiego. Na obu powierzchniach szkło 
zmatowiało oraz widać ślady po korozji. Wielkość 
szybki to ok. 180 cm2 (dł. boków: 12 × 15,5 × 12 × 
14,4 cm), gr. 2–5 mm.

W grupie szybek romboidalnych wyróżniono ze 
względu na kombinację kątów dwa typy: A – szyb-
ki romboidalne o kątach ok. 75° i 105°, B – szybki 
romboidalne o kątach ok. 60° i 120°.

Do pierwszego typu zaliczyć można szybkę 
ze szkła taflowego o kształcie romboidalnym, za-
chowaną w ok. 95%, sklejoną z czterech fragm.  
(ryc. 248:4). Cztery krawędzie pierwotne mają śla-
dy cięcia diamentem. Na jednej z nich widocz-
ny jest również retusz, na odcinku o dł. 1,5 cm. 
Szkło jest jasnozielone, o średniej przejrzystoś - 
ci – pęcherze gazowe są dość liczne, wydłużone, 
do 4 mm dł., układają się równolegle do dwóch 
naprzeciwległych boków; widoczne są również 
pojedyncze drobiny nieroztopionego piasku. Po-
wierzchnia szybki praktycznie nie jest skoro-
dowana, jedynie bardzo delikatnie zmatowio-  
na, w niektórych miejscach przez iryzujący osad. 

Powierzchnia wynosi ok. 49 cm2, gr. 1,3 mm, dł. 
boków ok. 7 cm a przekątnych 11 i 8,5 cm.

Dodatkowo do grupy szybek romboidalnych 
typu A zaliczyć można cztery fragm. o dwóch za-
chowanych pierwotnych krawędziach, ze ślada-
mi po ołowianej oprawie. Szkło dwóch spośród 
nich ma kolor zielony, a pozostałe są niemal bez-
barwne z zielonkawym odcieniem. Są dość przej-
rzyste, z pojedynczymi pęcherzami gazowymi lub 
ziarnami nieroztopionego piasku w masie szkla-
nej. Trzy z nich są lekko skorodowane z iryzują-
cym osadem na powierzchni lub w zagłębieniach 
ubytków, czy rys. Wielkość tych fragm. wynosi  
ok. 5,5–15,5 cm2, gr. 1,4–2 mm.

Typ B reprezentuje pięć fragm. szybek o za-
chowanych trzech krawędziach pierwotnych oraz 
45 fragm. prawdopodobnych szybek romboidal-
nych o zachowanych tylko dwóch bokach pierwot-
nych. Jedna z nich to fragm. szybki romboidalnej 
z czterema zachowanymi krawędziami pierwot-
nymi – wszystkie współtworzą dwa kąty rozwarte 
(ryc. 248:5). Fragm. ten stanowi ok. 45–50% cało-
ści oryginalnej szybki. Wszystkie pierwotne kra-
wędzie były cięte przy użyciu diamentu, widocz-
ne są także wyraźne ślady oprawy o szer. 4–5 mm.  
Szkło ma barwę jasnozieloną. W masie szkla-
nej zarejestrowano dwa spore wydłużone pęche-
rze gazowe (dł. 4 i 5 mm) oraz pojedyncze małe 
pęcherze o dł. do 1,5 mm. Powierzchnia wynosi  
ok. 55 cm2, gr. 1,4–1,8 mm.

Fragm. kolejnej szybki romboidalnej ma trzy 
krawędzie pierwotne, z których jedna jest zacho-
wana w całości (ryc. 248:6). Mają one ślady cię-
cia diamentem, a dodatkowo jedna z nich była re-
tuszowana na odcinku o dł. 3,5 cm. Przy wszyst-
kich pierwotnych krawędziach widoczne są śla-
dy po ramce metalowej o szer. 4 mm. Szkło ma 
barwę jasnozieloną, jest przejrzyste (w masie 
szklanej widoczne są jedynie pojedyncze pęche-
rze gazowe, o średn. < 1,5 mm). Powierzchnia 
po obu stronach jest lekko zmatowiona, punkto-
wo widoczny jest również jasny iryzujący nalot.  
Jedyny zachowany w całości bok ma dł. 9,5 cm, 
dokładne miary kątów to 61° i 116°, powierzchnia 
wynosi ok. 47 cm2, gr. 1,9–2,3 mm.

Zachowany w ok. 35% fragm. szybki rombo-
idalnej o trzech pierwotnych krawędziach przyci-
nanych diamentem, z iryzującymi śladami po me-
talowej ramce o szer. 4 mm (ryc. 248:7) to prawie 
bezbarwne szkło, zielonkawe, oryginalnie o do-
brej przejrzystości. Obecnie w wyniku zarysowań 
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i korozji miejscami zmatowiało i pokryło się ja-
snym iryzującym nalotem. Powierzchnia wynosi  
ok. 20 cm2, dł. jednego z boków (zachowanego  
w całości) 9,8 cm, gr. 1,2 mm, miary kątów to ko-
lejno 62° i 118°.

Innym fragm. szybki romboidalnej, zachowanej 
prawie w połowie, jest egz. o trzech bokach pier-
wotnych przycinanych diamentem, ze słabo wi-
docznymi śladami po oprawie (ryc. 248:8). Jasno-
seledynowe szkło jest mało przejrzyste. W masie 
szklanej widoczne są liczne wydłużone pęcherze 
gazowe o dł. 0,5–8,4 mm. Miejscowo powierzch-
nia jest zmatowiała, przy krawędziach iryzująca, 
na jednej stronie widoczna jest żółtawa korozja  
w zagłębieniach napowierzchniowych pęcherzy 
gazowych. Dł. boku szacuje się na ok. 8 cm (żaden 
z boków nie zachował się w całości), powierzch-
nia wynosi ok. 22 cm2, gr. tafli 1,7 mm, dokładne 
miary kątów to 64° (miara z kąta rekonstruowane-
go), 122° (kąt oryginalny).

Na kolejnym niewielkim fragm. szybki rombo-
idalnej o trzech zachowanych krawędziach pier-
wotnych przycinanych diamentem (ryc. 248:9) 
na dwóch bokach zaobserwować można słabo wi-
doczne ślady oprawy. Jeden z boków został wy-
cięty po lekkim łuku. Szkło bezbarwne zielonka-
we o dużej przejrzystości. W masie szklanej wi-
doczna jest jedynie niewielka ilość pęcherzyków 
gazowych, nie większych niż 0,5 mm średn. Na 
obu powierzchniach miejscowo występują ślady 
po korozji – szczególnie w miejscach zarysowań. 
Powierzchnia wynosi ok. 12,5 cm2, gr. 1,2 mm.

Pozostałe 42 fragm. z materiału masowego to 
praw dopodobne szybki romboidalne z zachowany-
mi tylko dwoma bokami pierwotnymi, które zdefi-
niowano na podstawie kątów oscylujących między 
59° a 69° (w przypadku kąta ostrego) i 111°–121°  
(w przypadku kąta rozwartego). Większość z nich 
ma ślady cięcia – 39 fragm., 16 było retuszowa-
nych (w pięciu przypadkach retusz jest jedyną 
widoczną formą opracowywania krawędzi szyb-
ki, ponieważ nie widać śladów cięcia). Ślady po 
ołowianej ramce zarejestrowano na 32 fragm.  
Jeden z nich był wykrojony z brzegu tafli szklanej  
i na krótkim odcinku (1,2 cm) jednego z boków 
zachowało się typowe zaoblenie krawędzi, tzw. 
krawędź zatopiona. W omawianej grupie znala-
zły się szkła w czterech tonacjach: zielone – 14 
fragm., jasnozielone – 14 fragm., zielonkawe – 9 
fragm. oraz o odcieniu seledynowym – 5 fragm. 
Struktura masy szklanej jest różna, od przejrzystej 

z niewielką ilością drobnych pęcherzyków gazo-
wych, do słabo przejrzystej z dużą liczbą średnich 
i dużych pęcherzy gazowych. Większość jest pory-
sowana i zmatowiona, część dodatkowo jest pokry-
ta cieniutką warstwą iryzującego nalotu, inne na-
tomiast uległy silniejszej korozji, a ich powierzch-
nie są nie tylko porysowane, lecz także porowate  
i z grubszą warstwą białawego iryzującego nalotu, 
lub w pojedynczych przypadkach żółtawego osa-
du. Wielkości fragm. szybek wahają się w grani-
cach 1,5–22,5 cm2.

W osobnej grupie szyb o prawdopodobnie sze-
ściu bokach znalazły się trzy fragm. wydzielone  
z materiału masowego z warstwy II latryny nr 1.  
Jeden z nich (432/1/S) to fragm. sześcioboku  
o pięciu zachowanych krawędziach oryginalnych 
opracowanych retuszem. Formę tę zapewne wy-
cięto jako romboidalną, a następnie załuskano 
podstawy (zachowała się tylko jedna z nich o dł. 
2,2 cm), modelując dwa dodatkowe boki. Pozo-
stałe dwa, zachowane w całości, mają pierwotne 
krawędzie o dł. po 5,8 cm każda. Brak śladów po 
metalowych ramkach. Szkło jest bezbarwne o zie-
lonkawym odcieniu, niezbyt przejrzyste, z liczny-
mi owalnymi pęcherzykami gazowymi (najwięk-
sze o dł. 3 mm). Powierzchnia jest zmatowiała  
i miejscowo porowata, a gdzieniegdzie widoczne 
są iryzujące plamy. Wielkość sześcioboku to ok. 
33,5 cm2 (pierwotnie wynosić mogła ok. 37,5 cm2),  
gr. 1,7–1,9 mm.

Pozostałe dwa fragm. mają zachowane po trzy 
pierwotne krawędzie. Przy dwóch dłuższych bo-
kach zarejestrowano ślady cięcia. Retuszem opra-
cowane są natomiast krótkie krawędzie podsta-
wy. Na obu widać, choć słabo, ślady po oprawie 
ołowianej o szer. 4 mm. Obie szybki są zielone, 
masa szklana jest przejrzysta, z pojedynczymi tyl-
ko owalnymi pęcherzykami gazowymi o maks. 
dł. 1,3 mm. Zachowana wielkość płytek to 16,8  
i 18,3 cm2, ich gr. wynosi odpowiednio 1,4–1,7 mm  
i 1–1,9 mm. Miary wszystkich zachowanych kątów 
w trzech powyższych szybkach oscylują pomiędzy  
117° a 123°. W warstwie II, w materiale maso-
wym można wyróżnić także szybki wieloboczne  
z jednym kątem prostym lub zbliżonym do kąta 
prostego (8 fragm.) W tej grupie, znalazły się dwa 
rodzaje szybek taflowych:
 – o dwóch krawędziach pierwotnych tworzących 

wspólnie kąt 90°, lub zbliżony do kąta prostego 
(3 fragm.);

II.12. Przedmioty szklane



176

– o trzech lub czterech krawędziach pierwotnych, 
z czego dwie z nich tworzą kąt 90° lub zbliżo-
ny do kąta prostego (5 fragm.).
O ile szybki z pierwszej grupy mogłyby mieć 

również kształt trójkąta prostokątnego, prostoką-
ta, bądź trapezu lub innej figury z minimum jed-
nym kątem prostym, o tyle w grupie drugiej zna-
lazły się fragm., które z pewnością nie były trój-
kątne, czy prostokątne, mogły natomiast tworzyć 
trapez prostokątny lub inną figurę z minimum jed-
nym kątem prostym.

Wszystkie płytki szklane mają ślady cięcia, do-
datkowo trzy z nich były retuszowane – w każdym 
przypadku były to jedne z grubszych płytek (od-
powiednio 2,5, 2,2 i 1,6 mm). Na żadnej szybce 
nie widać wyraźnych śladów po ołowiu, jednak 
cztery z nich mogły być oprawione. Dodatkowo 
dwie z retuszowanych szybek były opracowywa-
ne niemal na całej dł. zachowanych oryginalnych 
krawędzi, stąd wiadomo, że prawdopodobnie rów-
nież były oprawione. Dwa fragm. są bezbarwne  
z zielonkawym odcieniem, dwa mają barwę jasno-
zieloną, a cztery zieloną. Szkło miało dość dobrą 
przejrzystość, z wyjątkiem dwóch szybek o gr. po-
wyżej 2 mm (liczne wydłużone pęcherze gazowe 
o dł. do 3,3 mm oraz pojedyncze ziarna nieroz-
topionego piasku). Na wszystkich fragm. zanoto-
wano ślady powierzchniowej korozji: od delikat-
nego zmatowienia do żółtawego, iryzującego na-
lotu. Powierzchnia fragm. wynosi ok. 13–34 cm2,  
gr. 1,3–2,5 mm.

Pozostały materiał masowy to fragm. nieokre-
ślonego kształtu, wśród których wyróżniono trzy 
podkategorie:
– fragm. szybek ze śladami cięcia i oprawy na 

jednej oryginalnej krawędzi (27 egz.);
– „ścinki” – niewielkie fragm. z przynajmniej 

dwiema krawędziami oryginalnymi ze śladami 
cięcia (13 egz.) i/lub brzegowymi partiami tafli 
szklanej (8 egz.), nie będące żadną regularną fi-
gurą geometryczną, bez śladów retuszu i opra-
wy – odpady po wykrojeniu szybek (21 egz.);

– „stłuczka” – fragm. tafli szklanej bez jakich-
kolwiek pierwotnych krawędzi, lub z niewiel-
ką pojedynczą krawędzią pierwotną ze śladami 
cięcia (40 egz.).
Spośród fragm. brzegowych tafli szkła dwa 

mają zaokrąglone i pogrubione dwustronnie krawę-
dzie pierwotne (brzegowe), u sześciu pozostałych 
zaokrąglone krawędzie pierwotne pogrubione są 
jednostronnie. Powierzchnia tylko jednego fragm. 

jest sfałdowana, pozostałe są płaskie. Wszyst-
kie mają kolor jasnozielony. Przejrzystość też 
jest wysoka, choć zdarzają się pęcherze gazowe 
od małych, o średn. ok. 0,5 mm, nieco większe, 
wydłużone o dł. 2 mm, do dużych wydłużonych 
i o romboidalnych kształtach o dł. 1,2 i 1,5 mm.  
Wielkość fragm. w tej grupie mieści się w warto-
ściach ok. 2,45 –38 cm2.

W całej grupie fragm. tafli szkła o nieokreślo-
nym kształcie odnotowano 18 fragm. szkła zielo-
nego, 49 jasnozielonego, 10 niemal bezbarwnego 
z zielonkawym odcieniem oraz 10 o seledynowym 
odcieniu. Przeważają egz. o dużej przejrzystości  
z niewielkimi pęcherzykami gazowymi o gład-
kiej nieskorodowanej powierzchni, z lekkim tyl-
ko nalotem. Zdarzają się jednak przykłady szkła 
mało przejrzystego, o porowatej powierzchni, ze 
śladami silnej korozji i z łuszczącym się iryzują-
cym osadem, lub z mocno kryjącym żółtawym na-
lotem. Powierzchnia największego fragm. wynosi  
ok. 37 cm2 a najmniejszego ok. 0,3 cm2.

Ze względu na fakt, że w obrębie kwartału I zna-
leziono jedynie szkło taflowe, bez śladów obecno-
ści gomółek, czy szyb krążkowo-naczyniowych 
(por. Ciepiela, Kubalska 2000, 233, 234) cały 
zbiór można datować na okres nowożytny, w któ-
rym szkło taflowe, mimo bardziej skomplikowa-
nego procesu produkcyjnego, zdobywało prze-
wagę. Najbardziej popularną formą musiały być 
szybki rombowe, którym towarzyszyło wykoń-
czenie z trójkątów równobocznych bądź równo-
ramiennych oraz prostokątnych, umieszczanych  
w narożnikach ramy okna. Występują w różnych 
odcieniach, od niemal bezbarwnych z lekkim zie-
lonkawym lub seledynowym odcieniem do zde-
cydowanie zielonych, oraz gr. 1 do ponad 2 mm.

Zachowana w całości szybka prostokątna (oraz 
kilka fragm. tego rodzaju form) jest dość gruba  
i wykonana z gorszej jakości masy szklanej, przez 
co przepuszczała mniej światła. Świadczyć to może 
o wykorzystywaniu przez średniozamożnych miesz-
czan lub wstawianiu ich do mało reprezentacyjnych 
pomieszczeń, takich jak piwnice, kuchnie lub po-
mieszczenia gospodarcze.

Rzadziej pojawiają się inne formy szybek, jak 
sześciobok czy, nie do końca pewne, formy trapezu 
i okręgu. Można jednak przypuszczać, że podobnie 
jak na obszarze niderlandzkim, niektóre z okien do-
mostw były kombinacją różnych form szybek lub, 
szczególnie we wcześniejszym okresie, były szklo-
ne tylko częściowo (Markiewicz 1995, 77–86).  

Aleksandra Wilgocka
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Z pewnością rzadko, o czym świadczy tylko jeden 
niewielki fragm. znaleziony w wykopie nr 8, poja-
wiały się w tej części miasta bardziej ozdobne ko-
lorowe szyby witrażowe.

Zróżnicowanie w kolorystyce i gr. szkieł okien-
nych, a przez to, także w ich jakości, spowodowa-
ne było zapewne różnicami w procesie produk-
cyjnym oraz zestawie użytych surowców, co mo-
gło być wynikiem pochodzenia tafli z różnych hut 
szklarskich lub odstępów w czasie ich produkcji. 
Im cieńsze i bardziej wybielone szkło, przez co 
lepiej przepuszczające światło, tym lepsza huta, 
bądź późniejsza produkcja. Jakość szkła okienne-
go z pewnością miała odzwierciedlenie również  
w jego cenie.

Większość materiału szklanego, w tym szkła 
taflowego pochodzi z wypełniska latryny nr 1,  
z warstwy II. Okres jej narastania przypada na 
XVI–XVIII wiek, jest zatem zbieżny z ogólnymi 
ramami czasowymi użytkowania szybek rombo-
wych od końca XV do XVIII wieku.

Podsumowanie

Surowiec szklany, choć pojawia się w obrębie kwar - 
tału I w dużo mniejszej ilości niż przedmioty co-
dziennego użytku z ceramiki czy drewna, stano-
wi grupę reprezentatywną i charakterystyczną dla 
miast nowożytnych tej części Europy. Struktura 
znalezisk porównywalna jest do znanej z badań 

na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich, mimo 
że szkła z Podzamcza odznaczają się przeważnie 
gorszą jakością. Jednak i tu w każdej z trzech ka-
tegorii przedmiotów można wyróżnić jakościo-
wo lepsze i gorsze egz., co odzwierciedla zapew-
ne status majątkowy właścicieli konkretnych wy-
robów. Większość z nich pochodzi najprawdopo-
dobniej z lokalnych, pomorskich wytwórni szkła 
leśnego. Zauważalną grupę stanowią jednak rów-
nież szkła czeskie. Można też wskazać pojedyncze 
okazy, szczególnie w zbiorze dekoracyjnych na-
czyń stołowych, wyrobów sprowadzanych z tere-
nów północnych i północno-zachodnich Niemiec,  
jak np. miseczka ze szkła opakowego czy stożko-
waty kieliszek ze stopą z nitki szklanej. Ogólną 
chronologię, zdominowaną materiałem z warstwy 
I i II latryny nr 1, ustalić można na XVI do począt-
ków XIX wieku.

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu ar-
cheologicznym materiał szklany może stanowić 
podstawę do wstępnych wniosków dotyczących 
życia codziennego w nowożytnym Szczecinie  
i sposobów użytkowania wyrobów ze szkła, za-
możności mieszkańców, kultury, czy relacji spo-
łecznych. Pełniejszy obraz z pewnością jednak 
przyniosą opracowania szkieł z kolejnych kwarta-
łów szczecińskiego Podzamcza, badanych wyko-
paliskowo w latach 90. XX wieku, które mają szan-
sę zostać opracowane w najbliższej przyszłości.

II.12. Przedmioty szklane
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W trakcie badań archeologicznych prowadzonych 
na kwartale I w Szczecinie znaleziono 72 wyroby 
z różnych metali. Najliczniejszą grupę – 60 szt. –  
stanowią przedmioty wykonane z żelaza, wśród 
pozostałych jest osiem ze stopu miedzi, po jed-
nym z cyny, ołowiu, srebra oraz żelaza łączone-
go ze stopem miedzi. Znaleziono je w nawarstwie-
niach o zróżnicowanej chronologii. Najwięcej  
(58 szt.) odkryto w warstwach średniowiecznych, 
pięć w warstwach z przełomu średniowiecza i no-
wożytności, po cztery w nawarstwieniach z okresu 
nowożytnego i współczesnych (tab. 19).

Wszystkie znaleziska zachowane są w dobrym 
stanie, w większości udało się przypisać im kon-
kretną funkcję. W praktyce nie próbowano tego  
w przypadku przedmiotów zidentyfikowanych 
jako pręty1 (6 egz.) oraz taśmy (3 egz., 164/1/S –  
2 egz., 330/1/S). Nieokreślona bliżej pozosta-
je także funkcja okucia ze stopu miedzi (374/1/S)  
w postaci blaszki w kształcie czworoboku o za-
okrąglonych narożnikach i wymiarach 44 × 38 mm,  
a także kółka żelaznego o średnicy 55 mm, do 
którego przywieszona jest obejma z prostokątnej  
taśmy 6 × 2 mm (377/1/S).

Wśród przedmiotów zidentyfikowanych naj-
liczniejszą grupę stanowią narzędzia i przybory do 
wykonywania różnych prac, przedmioty codzien-
nego użytku oraz ozdoby i elementy stroju miesz-
kańców dawnego Szczecina. Z pierwszą kategorią 
łączyć należy wykonane z żelaza: nożyce kabłą-
kowe, dwa raki do chodzenia po lodzie, krzesiwo 
ogniwkowe, przecinak, żeleźce sierpa, oraz ciosłę. 
Nożyce oraz jeden z raków (218/1/S) znaleziono 
w wykopie nr 13, pozostałe przedmioty pozyskano 
z nasypu wału w wykopie nr 14.

1 Nr inw. 145/1/S, 150/1/S, 202/1/S (2 egz.), 312/1/S, 389/1/S.

Narzędzia

1. Nożyce kabłąkowe (173/1/S). Służyły zapewne 
do cięcia skór i tkanin oraz strzyżenia owiec. Od-
kryty na kwartale I okaz jest niewielki – dł. całko-
wita wynosi 114 mm, a dł. krawędzi tnącej 50 mm, 
i być może wykorzystywano go do precyzyjniej-
szych prac (ryc. 249:1). Ten typ nożyc, nazywa-
nych niekiedy owczymi, użytkowany jest nieprze-
rwanie od momentu wynalezienia ok. IV wieku 
p.n.e. aż po czasy współczesne, choć gdy w póź-
nym średniowieczu Europejczycy zapoznali się  
z azjatyckimi nożycami dźwigniowymi zaczęły 
one tracić na znaczeniu (Świętosławski 2000, 367). 
Omawiany przedmiot pochodzi z nawarstwień da-
towanych na początek XIII wieku. W trakcie do-
tychczasowych badań na terenie Szczecina zna-
leziono kilkanaście analogicznych przedmiotów  
o różnych rozmiarach (por. Wzgórze Zamko-
we, ryc. 25:1; Cnotliwy 1996b, ryc. 5:10, 10:7;  
Kowalska 2003f, 311; 2011b, 277, ryc. 222:7).

2. Raki żelazne, nazywane niekiedy żabkami, to 
przedmioty osadzane pod podeszwami obuwia, 
ułatwiające poruszanie się po lodzie (por. Rule-
wicz 1994, 220–223). Oba omawiane okazy re-
prezentują ten sam typ w kształcie trójkąta o wklę-
słych bokach, zaopatrzonego na spodzie każde-
go z wierzchołków w zaczepy o wys. odpowied-
nio 12 (218/1/S) i 7 mm (303/1/S). Pierwszy rak 
jest nieznacznie większy (dł. 70 mm) i pochodzi  
z 1. połowy XIII wieku, drugi – mniejszy (dł. 60 mm)  
jest nieco starszy – z 3. ćwierci XII stulecia (ryc. 
249:2–3). Ze Szczecina i najbliższych okolic po-
chodzi kilka analogicznych okazów datowanych 
na okres od końca X – 1./2. dekady XII wieku 
(por. m.in. Rogosz 1974, 61, tabl. 30:a, c; Wzgó-
rze Zamkowe, ryc. 166:11; Kowalska 2003f, 311, 
ryc. 56:11; 2011b, 244–245, ryc. 216:3, 5, 7).

II.13. Przedmioty z żelaza i metali kolorowych
Andrzej Janowski

Civitas et urbs.  
Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I

Szczecin 2019, 179–185
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3. Krzesiwo ogniwkowe (306/1/S) ma kształt pro-
stokąta o dł. 90 mm i szer. 27 mm. Ten typ instru-
mentarium do niecenia ognia był niezwykle popu-
larny w młodszych fazach średniowiecza (por. Kol-
čin 1959, 101–103), a omawiany okaz pochodzi  
z 4. ćwierci XII wieku i jest jednym z wielu znale-
zionych na terenie Szczecina (por. m.in. Wzgórze 
Zamkowe, 266; Kowalska 2003f, 311, ryc. 56:16; 
2011b, 250–251, ryc. 216:1–2).
4. Jako przecinak (343/1/S) zinterpretowano masyw-
ny, czworoboczny w przekroju pręt o dł. 251 mm,  
którego jeden koniec jest nieznacznie rozklepa-
ny, a drugi zaostrzony (ryc. 249:5). Narzędzia tego 
kształtu, i tak dużych rozmiarów, uważane są po-
wszechnie za wyposażenie warsztatu kowalskiego 
i ślusarskiego (Heindel 1993, 342). Interpretacja 
ich funkcji nie jest jednak jednoznaczna, zabytki 
z Mikulčic określane są bowiem jako łomy (por. 
Poláček 2000, 320–321, 339–340, Abb. 17–19). 
Znaleziska z Polski pochodzą głównie z młod-
szych faz wczesnego średniowiecza (por. Heindel 
1993, 371). W prawidłowość tę wpisuje się także 
omawiany okaz, który znaleziony został w nawar-
stwieniach datowanych na 1. połowę XII wieku, 
jak też analogiczne zabytki znajdowane wcześniej 
w Szczecinie – wszystkie pochodzą z XI stulecia 
(Wilgocki 2003, 150, ryc. 13:3; Kowalska 2003f, 
310, ryc. 34:9).
5. Sierp (384/1/S) zachował się jedynie w postaci 
fragm. łukowato wygiętego żeleźca o dł. 107 mm 
i trójkątnym przekroju 10 × 3 mm. Datowanie: po-
czątek XI wieku (ryc. 249:4).
6. Z ciosły przetrwała jedynie osada (387/1/S). Da-
towanie: 1. połowa XII wieku (ryc. 249:6).

Klamry szkutnicze

O związkach ludzi zamieszkujących obszar kwar-
tału I z rzeką i zajęciach z nią związanych świad-
czą trzy klamry szkutnicze odkryte w wykopie 
nr 13 (62/1/S, 149/1/S, 326/1/S) (ryc. 249:7–9). 
Przedmioty te służyły do przytrzymania listwy, 
która dociskała uszczelkę z mchu umieszczoną 
między belkami poszycia łodzi. Z uwagi na kształt  
i wymiary okaz z warstwy XII (62/1/S – szer.  
i dł. grzbietu 50 × 16 mm) zaklasyfikować na-
leży do typu B wg K. Vliermana (1996, Ta-
bel II), natomiast egz. z warstw IX i IV (149/1/S  
i 326/1/S– szer. i dł. grzbietu odpowiednio 25 ×  
26 mm i 33 × 30 mm) zaliczyć można do typu D 
w tej klasyfikacji. Klamerki typu B znane są głów-
nie ze znalezisk datowanych na 2. połowę XII –  

2. połowę XIII wieku, natomiast typu D używa-
ne były w okresie od połowy XIII do co najmniej  
2. połowy XIV stulecia (Ossowski 2010, 45–47). 
Datowanie nawarstwień, w których odkryto oma-
wiane klamry w pełni potwierdza te ustalenia. Ana-
logiczne do omawianych okazy pozyskano sto-
sunkowo licznie w miastach pomorskich takich 
jak Elbląg, Gdańsk, Kołobrzeg, Stargard, a także  
w Szczecinie. Znane są jednak również znaleziska  
z tak odległych od morza miejscowości jak Kraków, 
Wrocław czy Pułtusk (por. Ossowski 2010, 48–98).

Haczyk dwuzębny 

Niejednoznaczna jest interpretacja funkcji kolej-
nego przedmiotu (353/1/S) w postaci taśmy o szer.  
8 mm i gr. 2 mm, zawiniętej w uszko o średn.  
ok. 19 mm, której wolne końce są ze sobą skrę-
cone (ryc. 250:1). Odkryto go w datowanych na 
3. ćwierć XII wieku nawarstwieniach wału w wy-
kopie nr 14 i jest on przypuszczalnie fragm. ha-
czyka dwuzębnego. Analogiczne przedmioty od-
krywane są na znacznym obszarze Słowiańsz-
czyzny w szerokich ramach chronologicznych,  
a ich funkcja pozostaje kwestią sporną. Cześć ba-
daczy przypuszcza, że są to narzędzia rybackie, 
część opowiada się za ich wykorzystywaniem  
w kuchni lub zajęciach związanych z przygotowy-
waniem pożywienia (por. Zoll-Adamikowa 1998, 
tu starsza literatura).

Hak i kabłąki

Zapewne z codziennymi, bliżej nieokreślonymi 
zajęciami mieszkańców związane są: duży hak 
(dł. 138 mm) o częściowo tordowanym trzpie-
niu (162/1/S) (ryc. 250:2), który mógł służyć do 
podwieszania wiadra, oraz dwa kabłąki żela-
zne (201/1/S i 352/1/S), w tym jeden tordowa-
ny (201/1/S), wykonane z czworobocznych prę-
tów o gr. 205 mm (201/1/S) i 210 mm (352/1/S) 
(ryc. 250:3–4). Dwa pierwsze przedmioty odkry-
to w wykopie nr 13 w warstwach datowanych od-
powiednio na początek i 1. połowę XIII stulecia,  
a trzeci w wykopie nr 14 w nawarstwieniach wału 
z 3. ćwierci XII wieku.

Noże

Wśród metalowych przedmiotów związanych z co - 
dziennymi zajęciami mieszkańców Szczecina,  
a po części z ich ubiorem, najliczniejszą grupę  

Andrzej Janowski
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tworzą noże (8 egz.)2 i okucia ich pochewek 
(3 egz.)3. Cztery spośród nich zachowane są 
fragmentarycznie w postaci ułamków głowni  
o trójkątnym przekroju4 i dł. od 44 do 85 mm.  
Pozostałe okazy zasługują na szersze omówienie.

Dwa noże odkryto w wykopie nr 13 (163/1/S, 
359/1/S) (ryc. 250:5–6). Oba kompletne, jedynie 
bez oprawek rękojeści, reprezentują powszech-
nie spotykane w XI–XIV wieku formy o prostym 
tylcu, ostrzu łagodnie wygiętym ku górze i obu-
stronnie wyodrębnionym, czworobocznym trzpie-
niu (por. Hittinger 2008, Abb. 12). Oba mają trój-
kątną w przekroju głownię, a różni je jedynie dł. 
wynosząca 175 i 125 mm. Większy okaz odkryto  
w warstwie z początku XIII, mniejszy jest nieco 
starszy – z 1. połowy XII wieku.

Kolejny nóż (6/1/S) pochodzi z warstwy II  
w wykopie nr 9. Nie jest kompletny (dł. całkowi-
ta 87 mm), ale zwraca uwagę otworem o średn. 
3 mm wykonanym na granicy głowni i trzpienia. 
Obecność otworu w tym miejscu wskazuje, że nóż 
miał pochewkę, do której ostrze po złożeniu moż-
na było schować (ryc. 250:7). Omawiany egz. po-
chodzi z XIII wieku. Noże zaopatrzone w otwór 
w trzpieniu służący do osadzenia rękojeści, w któ-
rej chowano ostrze znane są z licznych odkryć, 
głównie jednak z nowożytności, a nie średniowie-
cza (por. Cowgill, Neergaard, Griffiths 1987, 106, 
Fig. 69; Holtmann 1993, 490–492; Hittinger 2008, 
304; Boháčová, Hošek 2009, 376, obr. 4).

Jeszcze bardziej interesujący jest ostatni z noży 
(63/1/S) odkryty w warstwie XII wykopu nr 13 da-
towanej na początek XIII wieku. Zachowany w ca-
łości ma dł. 123 mm, z których 92 mm przypada-
ją na głownię o przekroju trójkątnym 13 × 3 mm, 
a 31 mm na obustronnie wyodrębniony, czworo-
boczny w przekroju trzpień (ryc. 250:8). To nie 
wymiary jednak wzbudzają ciekawość, ale sposób 
ukształtowania głowni, której sztych jest łukowato 
wcięty z występem na środku, w tylcu przy szty-
chu wycięte są cztery półkoliste wgłębienia. 

Funkcja noży o tak specyficznie ukształtowa-
nym sztychu jest dyskusyjna. Autorzy opracowa-
nia wyników badań z Międzyrzecza odkryty tam  
w warstwach dwunastowiecznych okaz określi-
li jako „nóż do wycinania wzorów na skórze” 

2 Nr inw. 6/1/S, 63/1/S, 163/1/S, 298/1/S, 313/1/S, 333/1/S, 359/1/S, 
382/1/S.

3 Nr inw. 90/1/S, 248/1/S, 396/1/S.
4 Nr inw. 298/1/S, 313/1/S, 333/1/S, 382/1/S.

(Kurnatowski, Nalepa 1961, ryc. 44:3). Podobnie 
interpretowane jest znalezisko noża z wycięciami 
na tylcu w Beverley w Wielkiej Brytanii (Evans 
2006, 81, Fig. 12). Odmienną propozycję dali au-
torzy opracowania noży londyńskich, którzy choć 
sami nie dysponowali takimi zabytkami, to odna-
leźli je w średniowiecznej ikonografii w scenach 
spożywania ryb (por. Cowgill, Neergaard, Griffiths 
1987, 51, Fig. 14). Przywołane przez nich źródło – 
Gregory’s Moralia z XII wieku – nie jest zresztą 
jedynym, w którym je ukazano. Widać je na sto-
le i w dłoniach uczestników Ostatniej Wieczerzy 
w Ewangeliarzu ze Speyer z XII wieku (Hittinger 
2008, Abb. 2), a także w kilku scenach uczt w Bi-
blii Maciejowskiego (fol. 6v, 16r, 31v, 34v, 37v, 
42r) powstałej ok. połowy XIII wieku5. Wymo-
wa źródeł ikonograficznych przysądza, jak myślę, 
kwestię funkcji omawianego noża.

Z Polski i Europy znamy obecnie kilkanaś-
cie podobnych noży, a poza wymieniowymi wy-
żej wskazać można kolejne znaleziska pochodzą-
ce głównie z XIII wieku: z Kołobrzegu (Polak 
1996, 235), Lubeki (Müller 1992, Abb. 5:7), Szle-
zwiku (Saggau 2000, 35, Abb. 21:3), Wrocławia 
(Kaźmierczyk 1966, 249, ryc. 4, 75:1, 89:9; 1970,  
ryc. 29:d, k, Konczewska, Wachowski 2010, 278, 
ryc. 199) oraz Łęczycy (kilka egz. z nawarstwień 
datowanych w szerokich ramach XI – początek 
XIV wieku Poklewski-Koziełł 2003, 47), a tak-
że nieco młodsze (XIV wiek) ze Stade (Hittinger 
2008, 291, Abb. 1:9). Kilka noży o modelowanym 
tylcu znaleziono też na terenie samego Szczeci-
na (por. Cnotliwy 1996b, ryc. 10:1; Kowalczyk- 
-Heyman 2010, Abb. 5)6. Dwa z nich pochodzą  
z XIII, a jeden z XIV wieku.

Okucia pochewek

Większość noży noszona była na co dzień w wy ko - 
nanych ze skóry pochewkach wzmocnionych i oz- 
dobionych różnego kształtu okuciami metalowy-
mi. Na kwartale I odkryto trzy takie przedmioty 
(90/1/S, 248/1/S, 396/1/S). Dwa żelazne (90/1/S  
i 248/1/S) (ryc. 250:9–10) odkryto w warstwie XII 
w wykopie nr 13 datowanej na początek XIII wieku,  

5 http://www.themorgan.org/collections/swf/exhibOnline.asp?id=200 
(dostęp  30.03.2012).

6 Podobny do omawianego nóż, z nieco inaczej rozwiązanym szty-
chem, znaleziono także w datowanych na XIV wiek nawarstwie-
niach w wykopie IVa na kwartale V w Szczecinie. Zabytek nie-
publikowany, znany z autopsji, znajduje się na stałej ekspozycji 
Najstarsze karty z dziejów Szczecina w Muzeum Narodowym  
w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina.
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a jeden ze stopu miedzi (396/1/S) niedatowany, 
pochodzi z wykopu instalacyjnego wzdłuż ulicy 
Kłodnej (ryc. 250:11).

Prawie kompletny okaz żelazny (90/1/S) o dł. 
127 mm reprezentuje typ z trzewikiem w kształcie 
prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, od które-
go odchodzą dwa czworoboczne w przekroju wąsy 
rozklepane na końcach i zaopatrzone w otwory na 
nity (typ I odmiana 2, wariant a – wg Konczewska, 
Wachowski 2010, 289). Analogiczne okucia prak-
tycznie nie występują w materiałach starszych niż 
z końca XII wieku, są natomiast powszechnie spo-
tykane na stanowiskach późniejszych, zwłaszcza 
miejskich. Liczne ich zbiory pochodzą chociaż-
by z Wrocławia (por. Konczewska, Wachowski 
2010, 289) i Kołobrzegu (Polak 1996, 235, 236;  
1997b, 175; 1998b, 214; 1999, 221, 222), gdzie 
odkryto także działającą u schyłku XIII wieku pra-
cownię produkującą tego typu wzmocnienia po-
chewek. Wąsem takiego okucia jest najpewniej 
fragmentarycznie zachowany przedmiot w kształ-
cie cienkiego pręta o czworobocznym przekroju  
i gł. 113 mm (248/1/S).

Odmienny od omówionych kształt ma trzecie 
okucie (396/1/S). Wykonano je z blachy ze sto-
pu miedzi o gr. 0,6 mm. Przedmiot ten jest obec-
nie rozgięty, pierwotnie miał jednak kształt ka-
sety, ze zgiętego w połowie paska blachy, zaopa-
trzonej w czterech narożnikach w prostokątne wy-
pustki z otworami na nity. Na powierzchni oku-
cia widoczne jest zdobienie w postaci rzędów wy-
pukłych punktów, ograniczonych po bokach po-
dłużnymi przetłoczeniami. Omawiany okaz za-
liczyć można do typu IV wg H.A. Knorra (1938,  
Abb. 5), a w nowszej próbie klasyfikacji autorstwa 
S. Krabatha (2001, 76–77) do wariantu 6. Przed-
mioty o tym kształcie stanowiły element wzmac-
niający i zdobiący pochewki noży u schyłku wcze-
snego średniowiecza i na początku okresu później-
szego. Analogiczne okazy odkrywano w Szczeci-
nie już wcześniej (1. ćwierć XIII wieku – Subur-
bium, ryc. 98:14; Kowalska 2010b, 115–121),  
a ich stosunkowo liczne znaleziska znane są tak-
że z Meklemburgii z XII–XIII wieku (por. Schanz 
2010, 219, 224–225, Tab. 2).

Zapinka

Z ubiorem szczecinian łączyć należy trzy zabytki 
odkryte w wykopie nr 13. Górną część szaty spi-
nała niewielka kolista zapinka wykonana z cyny 

(87/1/S). Rama ma średn. 24,5 mm i jest spłasz-
czona, o szer. ok. 2,5 mm i gr. ok. 2 mm. Górna 
powierzchnia podzielona jest na dwie strefy: jedną 
gładką i drugą zdobioną poprzecznymi nacięcia-
mi. Od spodu ramy, przez środek biegnie dookol-
nie wgłębienie, tym samym przekrój zbliżony jest 
do litery B. Kolec o dł. 20 mm ma przekrój rom-
boidalny i osadzony został w specjalnie uformo-
wanym przewężeniu ramy (ryc. 251:1). Warstwa, 
w której odkryto zapinkę jest datowana na połowę 
XIII wieku. Do omawianego okazu trudno wska-
zać liczniejsze analogie. Jeden z przykładów po-
chodzi z Rostocku (Ansorge 2011, Abb. 210:5),  
a zbliżona, choć nieco młodsza zapinka odkryta  
w Londynie jest wykonana z brązu (por. Egan, 
Pritchard 2002, Fig. 160.1312).

Sprzączka

Elementem pasa jest owalna żelazna sprzączka 
(112/1/S). Przedmiot o wys. 53 mm i szer. 31 mm  
wykonany został ze sztabki o przekroju prostokąt-
nym 5 × 3,5 mm. Kolec ma dł. 30 mm i czworo-
boczny przekrój. Sprzączki tego typu nie dają się 
precyzyjnie datować. Prostą konstrukcja i kształt 
powodowały, że były wykonywane i używane przez 
całe średniowiecze, a także w czasach późniejszych 
(por. Heindel 1990, 14–15). Omawiany zabytek 
pochodzi z nawarstwień datowanych na XX wiek  
(ryc. 251:2).

Pierścionek

Taśmowaty pierścionek wykonany został ze sto-
pu miedzi (199/1/S). Obecnie jest rozgięty i roz-
prostowany w obłą taśmę o dł. 71 mm, maks. szer.  
9 mm i gr. 0,4 mm. Pierwotnie miał zapewne 
średn. ok. 20 mm. Jego powierzchnia zdobiona 
jest ornamentem wibrującym, tworzącym motyw 
trzech X-ów wpisanych w prostokąty (ryc. 251:3). 
Pierścionki taśmowate są bodaj najliczniej od-
krywaną średniowieczną ozdobą ręki, powszech-
nie użytkowaną od IX do początku XIV wieku,  
a szczególnie chętnie w XI–XIII stuleciu. Na Po-
morzu okazy takie są jednak znaleziskami stosun-
kowo rzadkimi (por. Kóčka-Krenz 1993, 118–120, 
mapa 56; Trawicka 2007, 87–90; 2010, 59), choć 
omawiany egz. z początku XIII stulecia nie jest je-
dynym odkrytym na terenie Szczecina (por. m.in. 
Kowalska 2003g, 313, ryc. 98:16; 115:10; 2011b, 
328, ryc. 227:7–8).
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Okucie oprawy książki

Niecodziennym znaleziskiem świadczącym być 
może o wykształceniu osób zamieszkujących na 
terenie kwartału I lub w jego okolicy jest oku-
cie narożnika oprawy książki (10/1/S). Przed-
miot ten ma kształt trójkąta prostokątnego o boku  
dł. 59 mm i wykonany jest z blachy ze stopu miedzi  
o gr. 0,5 mm. Krawędź przeciwprostokątna jest 
modelowana. W centrum trójkąta znajduje się pła-
ski guz o średn. ok. 17 mm, który zapobiegać miał 
wycieraniu się ornamentu roślinnego zdobiącego 
całą powierzchnię okucia (ryc. 251:4).

W średniowieczu sposób produkcji i konstruk-
cja okuć opraw książkowych, niekiedy bardzo 
skomplikowanych i efektownych, ulegał ewolucji.  
Początkowo każda oprawa miała charakter indy-
widualny i wykonywano ją z kilku nitowanych 
elementów, z czasem jednak wraz z pojawieniem 
się druku, zaistniała potrzeba wykonywania okuć 
w większej liczbie, aby sprostać rosnącemu zapo-
trzebowaniu. Rozwiązaniem było wykonanie oku-
cia z jednego elementu, przypuszczalnie przez jed-
norazowe odciśnięcie zarówno kształtu, jak i or-
namentu oraz standaryzacja samego zdobienia 
(por. Szirmai 1999, 264–266). Można przypusz-
czać, że analizowany okaz jest właśnie wynikiem 
takiej „masowej” produkcji z końca XV – 1. po-
łowy XVI wieku. Bardzo podobne, tak datowane 
okucia nieco mniejszych rozmiarów odkryto m.in. 
w Gieczu (Indycka 2012, il. 16), Gdańsku (Darz-
nik, Gomoliszek 2016, ryc. 7) oraz w Stralsundzie  
(Ansorge 2009, Abb. 29:3).

Gwoździe i skoble

Wśród pozostałych przedmiotów wykonanych z me - 
tali liczną grupę stanowią elementy konstrukcyj-
ne i przedmioty związane z wyposażeniem budyn-
ków. Wśród nich wyróżniono 18 gwoździ7, skobel 
(368/1/S) oraz ćwiek (304/1/S). Słaby stan zacho-
wania gwoździ (korozja, zniekształcenia, brak głó-
wek) oraz niewielka liczebność zbioru uniemoż-
liwia szersze rozważania. Za wyjątkiem jednego  
z okazów (331/1/S) odkrytego w nawarstwieniach 
dwudziestowiecznych wszystkie gwoździe mia-
ły trzpienie o czworobocznym przekroju, a zacho-
wane lepiej okazy miały czworoboczne lub owalne 
główki i reprezentowały typy powszechnie spoty-
kane w średniowieczu i nowożytności (ryc. 252).

7 Nr inw. 216/1/S, 216/1/S, 219/1/S, 235/1/S, 254/1/S, 285/1/S (2 egz.),  
311/1/S (2 egz.), 321/1/S, 324/1/S, 325/1/S, 328/1/S, 330/1/S, 
331/1/S, 335/1/S, 345/1/S, 368/1/S.

Blacha ołowiana

Być może z gwoździami wiązać należy dużą bla-
chę ołowianą (51/1/S) o gr. 2 mm odkrytą w latry-
nie nr 1, której zasypisko datowane jest na koniec 
XVI–XIX wiek. Przedmiot ten ma kształt zbli-
żony do prostokąta o wymiarach 260 × 230 mm.  
Na jednym z boków blacha jest nacięta i wydłu-
żona, a w wydłużeniu znajdują się trzy otwory  
o średn. 3–4 mm ze śladami po żelaznych gwoź-
dziach (ślady korozji), a przy drugim boku ko-
lejny tym razem prostokątny (7 × 5 mm) otwór. 
Niewykluczone, że blacha jest element pokrycia  
dachu (ryc. 253:1).

Klucze

Przedmiotami wykorzystywanymi powszechnie  
w życiu codziennym mieszkańców szczecińskiego 
kwartału I musiały być klucze służące do otwie-
rania drzwi i kłódek (61/1/S, 305/1/S, 362/1/S).  
Z zamkiem drzwiowym, zapewne o metalowej 
konstrukcji, związany jest duży prosty klucz od-
kryty w datowanej na początek XIII wieku war-
stwie XII z wykopu nr 13 (61/1/S). Mierzy on  
166 mm i wykonany został ze zrolowanej blachy 
uformowanej na jednym końcu w pióro o kształ-
cie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Na 
drugim końcu umieszczono koliste uszko wy-
konane ze sztabki o czworobocznym przekro-
ju (ryc. 253:2). Klucze o analogicznej konstruk-
cji były już odkrywane w Szczecinie (4. ćwierć 
XII wieku, Wzgórze Zamkowe, ryc. 130:5), a zna-
ne są też z innych stanowisk polskich głównie  
z XII–XIII wieku (Czerska 1972, 66).

Kolejny klucz, odkryty w warstwie V wyko-
pu nr 14, służył do otwierania kłódki z otworem 
w kształcie odwróconej litery T (305/1/S). Jego 
dł. wynosi 110 mm, ma laskę o wrzecionowatym 
kształcie i owalnym przekroju, zakończoną z jed-
nej strony ozdobnym uszkiem, a z drugiej koli-
stym piórem z trzema wewnętrznymi wycięcia-
mi, poprzedzonym prostopadłościennym zgrubie-
niem. Laska klucza zdobiona jest gęsto ułożonymi 
karbami, w które wklepano cienki drut miedziany  
(?) (ryc. 253:4).

Kłódki z otworem w kształcie odwróconej li-
tery T, a wraz z nimi i klucze, stanowiły popular-
ne urządzenia do zamykania stosowane w strefie 
nadbałtyckiej, zwłaszcza na Rusi, gdzie używano 
ich w okresie od połowy X do połowy XIII wie-
ku (typ A wg B.A. Kolčina 1959, 78–80; Kudr-
javcev 2010, 234–235, tabl. 1). Wiele z kluczy 
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tego typu zdobiono na laskach za pomocą spi-
ralnie nawiniętego drutu miedzianego. Poza Ru-
sią przykłady takich kluczy znamy ze Skandyna-
wii (Lund, XII wiek, Andrén, Nilsson 1976, Fig. 
358) i Meklemburgii (Meier 2005, Abb. 2), a zna-
czący zbiór liczący 27 egz. odkryto w Szlezwiku  
w tym siedem o zdobionych laskach (Saggau 2000, 
57, Abb. 39:9–16). Na ziemiach polskich klucze 
do zamknięć tego typu znane są ze znalezisk da-
towanych na początek XI – koniec XIII wieku  
(por. Czerska 1972, 59–60, 65, ryc. 6:b). Ze 
Szczecina pochodzi co najmniej jeden analogicz-
ny przedmiot (Kowalska 2011b, 246, ryc. 217:2).

Również z wykopu nr 14 pochodzi uchwyt klu-
cza (362/1/S) o dł. 78 mm i zmiennym przekroju od 
kwadratowego przechodzącego w romboidalny i za-
kończony wydatnym uszkiem o średn. 12 × 12 mm.  
Wykonany jest z dwóch elementów: z masywne-
go żelaznego trzpienia z uszkiem, na który nawi-
nięto blachę ze stopu miedzi. Od drugiej strony 
trzpień jest ułamany. Od strony ułamania nakładka 
ze stopu miedzi jest modelowana i ozdobiona or-
namentem niewielkich dołków (ryc. 253:3). Mimo 
fragmentarycznego zachowania przedmiot ten in-
terpretować można jako uchwyt klucza hakowego  
o kilku zębach – analogiczny klucz, tyle że zacho-
wany w całości, znaleziono bowiem na kwartale 
V w Szczecinie w nawarstwieniach z 4. ćwierci  
XII wieku8. Omawiany klucz jest nieco starszy  
i został odkryty w warstwie XXV datowanej na 
ok. połowę XII wieku. Klucze tego typu należą 
do bardzo rzadkich znalezisk na południowych 
wybrzeżach Morza Bałtyckiego, licznie wystę-
pują natomiast na Gotlandii (typ 2c – por. Thun-
mark-Nylen 1998, Taf. 210–211; 2006, 268–274).

Naczynia i sztućce

Cztery spośród zabytków metalowych odkrytych 
na kwartale I to elementy zastawy stołowej – na-
czynia i sztućce9. Składają się na nią dwie łyżki, 
kubek oraz miska. Wszystkie znaleziono w na-
warstwieniach nowożytnych i współczesnych. Na 
szczególną uwagę zasługują jedynie trzy pierwsze, 
miska ze stopu miedzi (193/1/S) zachowała się bo-
wiem w postaci dziesięciu zdeformowanych i sil-
nie przepalonych fragm. 

8 Zabytek niepublikowany, znajduje się na stałej ekspozycji Najstar-
sze karty z dziejów Szczecina w Muzeum Narodowym w Szczeci-
nie – Muzeum Historii Szczecina.

9 Nr inw. 11/1/S, 12/1/S, 158/1/S, 193/1/S.

Kubek (158/1/S) znaleziono w warstwie 1 wy-
kopu nr 13. Wykonano go ze srebrnej blachy o gr. 
1,5 mm (próba 800) i ma kształt ściętego stożka  
o wys. 134 mm. Średn. dna wynosi 48 mm, a średn. 
wylewu 72–73 mm. Na dnie znajduje się wybi-
ty numer 28272 oraz sygnatura: półksiężyc, koro-
na, liczba 800, oraz monogram WTB (ryc. 254:1). 
Na podstawie sygnatury można ustalić, że naczy-
nie wyprodukował zakład Wilhelma Teodora Bin-
dera w Schwäbisch Gmünd w Badenii-Wirtember-
gii. Fabryka została założona w 1869 i działała do 
1939 roku (por. Krekel-Albersee 1989, pag. 252).

Obie łyżki znaleziono w latrynie nr 1, w war-
stwie II. Pierwsza z nich wykonana została ze sto-
pu miedzi (mosiądz?) i ma dł. 170 mm, drugą nieco 
większą (174 mm dł.) sporządzono z cyny. Oba za-
bytki różnią się także kształtem i dekoracją. Pierw-
sza łyżka ma okrągłą nabierkę o średn. 54 i gł.  
11 mm, osadzoną pod niewielkim kątem w stosun-
ku do płaszczyzny trzonka o dł. 114 mm, zakończo-
nego przestawieniem figuralnym (postać słabo czy-
telna – mężczyzna (?) z kosturem lub pastorałem 
(?). Łyżka cynowa ma nabierkę jajowatą o dł. 67, 
szer. 49 i gł. 14 mm, osadzoną na trzonku o dł. 105 
mm zakończonym motywem roślinnym w formie 
kolby kukurydzy (?) (ryc. 254:2). We wnętrzu mi-
seczki łyżki ze stopu miedzi czytelna jest sygnatura  
w postaci koła z wpisanymi literami BO-W roz-
dzielonymi ideogramem łyżki (?), z kolei wnętrze 
drugiej ozdobione jest wyrytymi wątkami roślinny-
mi i cyframi tworzącymi datę (?) 1672 (ryc. 254:3).

Łyżki o analogicznym kształcie nabierek, a tak-
że znakowane pojedynczym lub zwielokrotnio-
nym ideogramem łyżki czy o trzonkach zwieńczo-
nych postacią apostoła lub motywem roślinnym 
odnaleźć można wśród sztućców z XVII–XVIII 
wieku (Por. Baart, Krook 1977, 316, ill. 113;  
Egan 2005, 110–122, Fig. 111, 113; Brüggemann 
2008, Abb. 130:2–3; Gross 2012, s. 433, Taf. 60:6; 
Cnotliwy 2014, ryc. 61). Zasypisko latryny, w któ-
rej odkryto obie łyżki, datowane jest na koniec  
XVI–XIX wiek.

Uzbrojenie

Zaledwie cztery przedmioty metalowe znalezio-
ne na kwartale I zinterpretowano jako militaria, 
a wszystkie odkryto w wykopie nr 13. Z warstwy 
datowanej na koniec XII wieku (warstwa XIVa) 
pochodzi grot strzały (144/1/S) o dość smukłym li-
ściu w kształcie ostrosłupa i z tulejką na osadze-
nie promienia. Okaz ten reprezentuje typ I-Bb:2 
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wg P. Świątkiewicza (2002, 65–66) i potwierdza 
poczynione przez tego badacza ustalenia chrono-
logiczne, według których analogiczne egz. znane 
są, po za jednym wyjątkiem, najwcześniej z końca 
XII wieku (por. Suburbium, ryc. 105:17; Kowal-
ska 2011b, 321, ryc. 230:4).

Kolejne militarium to ostroga (247/1/S) z warstwy 
XII datowanej na początek 2. ćwierci XIII wieku,  
o przekroju ramion półkolistym 8 × 4 mm, przy za-
czepach zbliżonym do owalnego. Największa szer. 
ramienia wynosi 12 × 6 mm. Bodziec jest krót-
ki – 6 mm, wys. zapiętka wynosi 23 mm, a jedy-
ny zachowany zaczep ma kształt prostokątny. Ra-
miona od strony bodźca i na zapiętku zdobione są 
rytymi ukośnymi kreskami (ryc. 255:1). Niestety 
okaz ten, choć prawie kompletny, jest mocno wy-
gięty i uszkodzony w miejscach diagnostycznych 
dla ustalenia typu. Przypuszczalnie reprezentuje on 
typ II odmianę 4 lub 5 wg Z. Hilczerówny. Ostróg 
takich używano powszechnie w XII–XIII wieku  
(Świątkiewicz 2002, 85–87).

Rzadkim znaleziskiem jest kompletne wędzi-
dło dwudzielne (111/1/S) z warstwy IX datowanej 
na 1. połowę XIII wieku. Składa się ono z dwóch 
tordowanych prętów o przekroju czworobocznym  
6 × 5 mm, których końce są rozklepane i uformo-
wane w haczykowate uszka, w których znajdują się  

kółka o średn. 37 mm wykonane z pręta o koli-
stym przekroju i średn. 4 mm. Do kółek przywie-
szone są języczkowate okucia o dł. 40 mm spo-
rządzone z taśmy o szer. 6 i gr. 1 mm. Na koń-
cu każdego okucia owalnego znajduje się rozsze-
rzenie z otworem, a w otworze nit. Dł. całkowi-
ta zabytku wynosi ok. 265 mm, a dł. prętów 72  
i 87 mm (ryc. 255:2). Wędzidła tego typu (I wg  
A. Nadolskiego) były powszechnie wykorzysty-
wane przez całe średniowiecze, ale okazy o tordo-
wanych prętach międzyzębia należą do rzadkości  
i z reguły pochodzą z nawarstwień ze schyłku 
wczesnego średniowiecza (por. Saggau 2000, 91, 
Abb. 60:7–8; Świątkiewicz 2002, 89–90; Goßler 
2011, 23). W Szczecinie wcześniej odkryto tylko 
jeden podobny egz. (Kowalska 2003g, 312).

Być może elementem uprzęży jest okucie skła-
dające się prostokątnego paska blachy i przymo-
cowanego do niego drugiego w kształcie migda-
łu (88/1/S). Element prostokątny ma gr. 0,5 mm  
i wymiary 48 × 9,5 mm. Na jednym końcu znajdu-
je się otwór z nitem, drugi koniec jest zagięty i tak-
że spojony nitem, a w miejscu zagięcia umieszczo-
ny jest trzpień, na którym zawieszona jest blaszka  
w kształcie migdału o wymiarach 29 × 19 mm 
(ryc. 255:3). Przedmiot odkryto w warstwie XII 
datowanej na 2. ćwierć XIII wieku.

II.13. Przedmioty z żelaza i metali kolorowych
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Z badań archeologicznych przeprowadzonych na 
terenie kwartału I pochodzi stosunkowo nieliczny 
zbiór przedmiotów wykonanych z surowców skal-
nych. Znaleziono je w nawarstwieniach i obiek-
tach pochodzących z różnych okresów chronolo-
gicznych. Ogółem jest to 17 przedmiotów, z cze- 
go pięć wydobyto z nawarstwień związanych  
z wczesnośredniowiecznymi umocnieniami obron-
nymi, dziewięć wiąże się z osadnictwem około-
lokacyjnym i trzy z okresem nowożytnym. Naj-
liczniejszą grupę stanowią osełki – 12 sztuk, po-
jedyncze znaleziska to: kamień szlifierski, to-
porek kamienny, figurka do gier planszowych, 
uchwyt narzędzia? oraz przedmiot o nieokreślonej  
funkcji (okładzina?).

Osełki

Dla zidentyfikowania tej grupy zabytków posłu-
żę się definicją, którą zaproponował Józef Kaź-
mierczyk: „[osełki] są to narzędzia służące do 
ostrzenia przedmiotów tnących, kłujących i in-
nych ostro zakończonych, czyszczenia powierzch-
ni z metali, rogu, kości, drewna i kamienia. Oseł-
ką jest więc kamień przeznaczony do ostrzenia 
noża lub siekiery, grotu oszczepu i strzały do łuku, 
igły i haczyka do wędki, czyszczenia powierzch-
ni z rdzy i osadów na metalach kolorowych, rogu  
i drewnie, ale również czyszczenia ran i skóry ludz-
kiej” (Kaźmierczyk, Macewicz, Wuszkan 1977, 
123). Ogólnie przyjmuje, iż są to wielofunkcyjne 
narzędzia ostrzące i zdzierne wykonane z kawał-
ków skał o dużej odporności na zdzieranie (Kaź-
mierczyk 1990, 123 n.). Narzędzia te miały zasto-
sowanie zarówno w gospodarstwach domowych, 
jak i w różnorakich warsztatach rzemieślniczych. 

Z dwunastu osełek (ryc. 256, tab. 20) cztery po-
chodzą z nawarstwień związanych z wałem obron-
nym, czyli znalazły się tu przypadkowo wraz z ziemią  

użytą do wypełnienia konstrukcji1, siedem związa-
nych jest z warstwami osadniczymi tworzącymi się 
po zniszczeniu wału2, trzy pochodzą z warstw dato-
wanych ogólnie na średniowiecze3 i jedna (84/1/S) 
znaleziona została w nowożytnej latrynie (koniec 
XVI–XIX wiek).

W większości osełki zachowały się fragmen-
tarycznie. Pod względem formalno-typologicz-
nym zaliczyć je można do typu I/B/1 wg typologii  
E. Foltyn i L. Jochemczyka (1994, 54). Są to formy 
sztabkowate bez nawierconego otworu, o kształcie 
zbliżonym do wydłużonego prostokąta/trapezu, 
w przekroju czworokątne bądź trójkątne. Jedynie 
osełka nowożytna jest bardziej płaska. Osełki tego 
typu występują dość powszechnie na stanowi-
skach archeologicznych, w tym także we wszyst-
kich badanych częściach szczecińskiego Pod-
zamcza (np. Kowalska 2003h, 318–319; 2011b,  
248–250), w Wolinie (Cnotliwy 1959, 219–248)  
i Kołobrzegu (np. Rębkowski 1996a, 337–344).

Zaznacza się całkowity brak z terenu kwartału 
I osełek starannie oszlifowanych z otworami, jak 
też osełek płytkowatych.

Tylko trzy osełki są zachowane w całości. Ze 
względu na ślady świadczące o sposobie użyt-
kowania można wśród nich wyróżnić dwa typy. 
Osełki typu I były wykorzystywane do szlifowa-
nia powierzchni ustawionych w pozycji prostopa-
dłej do głównej osi narzędzia. Pod mikroskopem 
metalograficznym na powierzchni widoczne są 
charakterystyczne zgłady powstające po ruchach 

1 Nr inw. 361/1/S (ryc. 256:2) – warstwa XXXVI z początku XII 
wieku; 401/1/S – warstwa z 1. połowy XII wieku; 349/1/S – war-
stwa XXVIII z 1. połowy XII wieku; 135/1/S (ryc. 256:5) z końca 
XII – początku XIII wieku.

2 Nr inw. 82/1/S (ryc. 256:4) – warstwa XIIa i 157/1/S – warstwa XII 
z 1. połowy XIII wieku związana z budynkiem zrębowym; 200/1/S 
i 234/1/S (ryc. 256:3) – warstwa VIIb z okresu 1240–1260 związa-
nej z budynkiem ramowo-słupowym.

3 Nr inw. 154/1/S (ryc. 256:1) – warstwa V; 236/1/S – warstwa IV 
oraz 252/1/S.
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poprzecznych na skutek tarcia. Trzy egz. tego typu 
osełek w przekroju poprzecznym są trójkątne, co 
jest spowodowane obniżeniem krawędzi wskutek 
długotrwałego użytkowania. Równocześnie po-
wstały także trzy powierzchnie pracujące. Na eg-
zemplarzach zachowanych w większej części (4 
egz.) forma jest w ten sam sposób obniżona mniej 
więcej w 2/3 gr. narzędzia. Lekko łukowaty kształt 
widoczny w rzucie bocznym powstał także wsku-
tek długotrwałego użytkowania. W ten sposób au-
tomatycznie wyodrębnił się fragm., który spełniał 
rolę uchwytu. W jednym z opisanych przypad-
ków (okaz zachowany w całości) charakterystycz-
ne wyprofilowanie wskazuje na długi okres wyko-
rzystywania prawdopodobnie przez jedną osobę,  
która była leworęczna. 

Jedyny egz. zaliczany do drugiego typu cha-
rakteryzuje się odmiennymi śladami traseologicz-
nymi, widocznymi już w oglądzie makroskopo-
wym. Podłużne, głębokie bruzdy świadczą o os-
trzeniu przedmiotów równolegle do osi głównej 
narzędzia, inaczej zatem niż w przypadku typu I.  
Osełka była trzymana od spodu lub leżała płasko 
i tylko jedna strona wykorzystywana była jako  
powierzchnia pracująca.

Analiza petrograficzna osełek wykazała, iż poza  
jednym okazem do wykonania którego użyto am-
fibolitu (warstwa XXXVI, tab. 20:14), pozostałe 
reprezentują łupki kwarcowo-serycytowe (fylli-
towe) pochodzące z prawdopodobnie z Norwegii 
(por. rozdz. I.4.7.2, tab. 20:2–4;6–8;10,11;13;16). 
W literaturze przedmiotu toczy się od dłuższe-
go czasu dyskusja na temat miejsca pozyskiwania 
łupku fyllitowego używanego do wyrobu osełek  
w strefie nadbałtyckiej. Ścierają się dwa poglą-
dy. Poznański archeopetrograf J. Skoczylas, któ-
ry wykonał analizy serii osełek z Polski północ-
no-zachodniej, wskazuje jako miejsce pochodze-
nia surowca naturalne wychodnie fyllitu w Sude-
tach (głównie w okolicach Głuchołazów i Głup-
czyc), skąd Odrą miałyby być transportowane na 
północ, aż do Bałtyku (Skoczylas 1990, 32 n.; 
1994, 71 n.). Według innych badaczy (Kara 2006, 
tam dalsza literatura) korzystających z badań pe-
trograficznych, do produkcji osełek stosowano 
łupek skandynawski, zapewne z wychodni nor-
weskich, dystrybuowany w rejon Bałtyku za po-
średnictwem emporium w Haithabu. Nie jest rów-
nież wykluczone, że surowiec pozyskiwano z oby-
dwu tych źródeł. Podsumowania dyskusji dokonał  

W. Łosiński postulując jednocześnie wzmożenie 
badań archeopetrograficznych dla wyjaśnienia tej 
kwestii (Łosiński 1997). Ostatnio A.B. Kowalska 
zwróciła uwagę, iż okruchy fyllitu skandynaw-
skiego występują na wybrzeżu Bałtyku w rejonie 
Międzyzdrojów i Wisełki w utworach polodowco-
wych, a ich pozyskanie nie wymagało praktycznie 
żadnych nakładów (Kowalska 2011b, 249).

Kamienny przedmiot – rękojeść (uchwyt?)

W warstwie konstrukcyjnej wału (XXIX) dato-
wanej na przełom XI/XII wieku natrafiono na 
przedmiot o funkcji trudnej do jednoznacznego 
określenia (376/1/S) wykonany ze starannie obro-
bionego piaskowca (tab. 20:15). Prawdopodobnie 
jest to rękojeść bliżej nieokreślonego przedmiotu –  
narzędzia (?), rodzaj uchwytu do części pracującej 
w postaci cienkiego, podłużnego szpikulca o wy-
miarach: dł. 12,2 cm, średn. 4,3 cm. Dzięki masyw-
nej rękojeści operowanie tym przedmiotem mogło 
być znacznie bardziej efektywne. Otwór do osadze-
nia najpewniej metalowego ostrza ma 26 mm gł.,  
10 mm średn. i jest pionowo gwintowany z 14 wy-
raźnymi bruzdami. Obecność gwintowania wyklu-
cza chronologię wczesnośredniowieczną. Przedmiot 
ten jest z pewnością przypadkowym wtrętem nowo-
żytnym w warstwie z wczesnego średniowiecza.

Kamień szlifierski (?)

W warstwie VIIb datowanej na okres po połowie 
XIII wieku związanej z funkcjonowaniem budyn-
ku ramowo-słupowego znaleziono fragm. domnie-
manego kamienia szlifierskiego (140/1/S) wyko-
nanego z piaskowca (tab. 20:5). Pierwotnie był 
okrągły o średn. 9 cm i gr. 4,15 cm. Widoczne są 
na nim wyraźne ślady oszlifowania zarówno do-
okolnego jak i horyzontalnego na obu powierzch-
niach ściernych, ma zatem ślady użytkowania  
w różnorodny sposób, zarówno jako powierzch-
nia ścierna, jak i do ostrzenia równoległego. Są to 
ślady podobne do zaobserwowanych na osełkach.

Kamienie szlifierskie służyły do ostatecznego 
wykańczania przedmiotów wykonywanych z wie-
lu surowców. Wygładzano nimi i polerowano po-
wierzchnie wyrobów np. z metali, poroża, kości, 
kamienia i bursztynu (Kaźmierczyk 1990, 120 n., 
164 n.). Z terenu Starego Miasta w Szczecinie po-
chodzą dwa przedmioty identyfikowane jako ka-
mienie szlifierskie – obydwa z wykopu na Rynku 
Warzywnym, gdzie datowane są na 7.–8. dekadę X  

Anna Uciechowska-Gawron
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i 3. ćwierć XI stulecia. Są więc starsze od naszego 
egz. Różnią się także kształtem – jeden jest trape-
zowaty, drugi prostokątny.

Fragment toporka

Fragm. części obuchowej toporka diabazytowe-
go (tab. 20:9) znaleziono w warstwie XIa wy-
kopu nr 13. Jest to warstwa osadnicza związana  
z budynkiem zrębowym, datowana na początek 
XIII wieku (przed 1232 rokiem). Wymiary za-
chowanej części to: dł. 4,9 cm, gr. 4,2 cm, szer.  
4,5 cm, średn. otworu 1,6 cm. Toporek o charak-
terystycznym pięciobocznym kształcie i płaskim 
obuchu określany jest literaturze przedmiotu jako 
typ wkrzański (K8 wg Struvego lub C1a wg Schro-
edera). Typ ten występuje dość powszechnie na 
Pomorzu Nadodrzańskim i jest jednym z wyznacz-
ników kultury ceramiki sznurowej. Datowany jest 
na schyłkowy neolit/wczesny brąz (Siuchniński 
1972, 153–155; Matuszewska 2011, 83–85).

Prawdopodobnie został znaleziony przypad-
kowo w najbliższej okolicy Szczecina i być może 
włączony do inwentarza narzędzi wykorzystywa-
nych przez ludzi zamieszkałych na terenie Pod-
zamcza w początkach XIII wieku.

Przedmiot nieokreślony  
(figurka do gier planszowych?)

W wypełnisku dużej, ceglanej latryny odkrytej 
na posesji Kłodna 30 znaleziono niewielkich roz-
miarów przedmiot, który przypomina pionek do 
gier planszowych (7/1/S) wytoczony z eklogitu 
(tab. 70:1). Ma kształt bogato profilowanej tralki 
o wymiarach: wys. 3,15 cm, średn. 0,95–1,65 cm.  
Na jednej z powierzchni (górnej?) widoczne jest 
wgłębienie z otworem – być może ślad po tokar-
ce, bądź też mocowany był tu jakiś drugi człon. 
Na obydwu powierzchniach są widoczne ślady 
gładzenia (przesuwania po planszy?) (ryc. 256:6).

Płytka kamienna

Z wypełniska tej samej latryny pochodzi łukowa-
to wygięta, starannie wygładzona płytka kamienna 
(427/1/S) wykonana z serpentynizowanego pery-
dotytu z granatami (pochodzenie: Masyw Czeski?, 
Saksonia?). Ma kształt czworoboku o wymiarach: dł. 
24,5 cm, szer. zróżnicowana, największa w środko-
wej części – 13 cm, przy przeciwległych końcach –  
10 i 11,6 cm, podobnie gr. – największa pośrodku: 
1,3 cm, przy końcach 0,9 cm. Mniej więcej na środ-
ku, przy krótszych krawędziach bocznych, w odle-
głości 0,8 i 1 cm od brzegu, wywiercono dwa otwo-
ry o średn. ok. 0,4 i 0,5 cm. Wszystkie krawędzie 
boczne są ścięte na zewnątrz. Płytka jest częściowo 
zniszczona, z ubytkami przy jednym krótszym boku  
i w środkowej części dłuższego. Ponadto została 
złamana mniej więcej na środku. Przy linii złama-
nia przewiercono pięć małych otworków, co nie-
wątpliwie wskazuje, że próbowano ją naprawiać  
i nadal użytkować. Trudno stwierdzić, jaką funkcję 
pełniła ta kamienna płytka. Być może była to okła-
dzina większego przedmiotu z XVIII–XIX wieku.

Wyroby z bursztynu

W materiale zabytkowym z kwartału I natrafiono na 
jeden fragmentarycznie zachowany paciorek burszty-
nowy (86/1/S) – płaskokulisty (lekko asymetryczny) 
z centralnie jednostronnie nawierconym cylindrycz-
nym otworem. Krawędzie przyotworowe są płasko 
ścięte. Jest niezbyt starannie wykończony, czytelne 
są ślady obróbki nożem. Wymiary: średn. 2,72 cm, 
wys. 1,1 cm, średn. otworu 0,8 cm. Zaliczyć go moż-
na do typu H wydzielonego przez A.B. Kowalską dla 
paciorków bursztynowych ze szczecińskiego Rynku 
Warzywnego (Kowalska 2011b, 335 n.), gdzie jest 
jednym z najliczniej reprezentowanych. Omawiany 
egz. pochodzi z warstwy VIIb związanej z funkcjo-
nowaniem budynku ramowo-szkieletowego datowa-
nego na 2. połowę XIII wieku.

II.14. Wyroby z surowców skalnych
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Struktura surowcowa opisanych wyżej przedmio-
tów została rozpoznana na podstawie oglądu pod 
binokularem i wytypowaniu okazów do dalszych 
analiz mikroskopowych szlifów cienkich w świe-
tle spolaryzowanym (tab. 20). Wykonano ostatecz-
nie dziewięć preparatów, na podstawie których 
ustalono precyzyjnie rodzaj surowca. Wszystkie 
osełki (ryc. 256:1-5), reprezentujące pierwszy  
z opisywanych typów, to łupki kwarcowo-miko-
we (serycytowe), w oglądzie mikroskopowym  
o teksturze drobno lepidogranoblastycznej i wy-
raźnie zaznaczonej foliacji. Jest ona identyczna 
w badanych preparatach w stopniu na tyle wyso-
kim, iż można zakładać, że część osełek została 
wykonana z tego samego, większego fragm. ska-
ły. Nie wyjaśnia to jednak problemu, czy mamy 
do czynienia z importem surowca, czy gotowe-
go produktu. Ten typ surowca kamiennego nie 
występuje wśród eratyków. Został pozyskany  
w miejscu jego występowania, jednak nie sposób 
jednoznacznie rozstrzygnąć czy były to obszary 
Norwegii czy Dolnego Śląska. Region Sudetów 
wydaje się tutaj prawdopodobny (por. Skoczylas 
1990; Lisowska, Gruszka, Gunia 2011). Z osełka-
mi z okresu wczesnego średniowiecza wykonany-
mi z podobnego surowca mamy także do czynie-
nia w Wolinie, co zostało także potwierdzone ba-
daniami mikroskopowymi (Szydłowski 2011). Je-
dyny egz. osełki o odmiennym typie zrobiony zo-
stał z amfibolitu o skandynawskim (w tym przy-
padku narzutowym?) pochodzeniu. Badaniom 
mikroskopowym poddano także fragm. neoli-
tycznego toporka. Ciemna skała magmowa, z któ-
rej został wykonany to diabaz, także pochodzący  
z obszaru Skandynawii. 

Pozostałe przedmioty zostały rozpoznane je-
dynie przy pomocy binokularu (powiększenie  

maksymalne ×45). W przypadku uchwytu i ka-
mienia szlifierskiego był to zabieg zupełnie wy-
starczający, ponieważ zostały wykonane z pias-
kowców o lokalnej (narzutowej) proweniencji. 

Ostatni przedmiot to domniemany pionek do 
gry (ryc. 256:6). Ostatecznie nie zdecydowano 
się na wycięcie nawet minimalnego fragm. do ba-
dań pod mikroskopem polaryzacyjnym ze wzglę-
du na zbyt dużą inwazyjność tego typu badania, 
co przy tak niewielkim przedmiocie powodowa-
ło ryzyko jego zniszczenia (pęknięcia). Jednak-
że surowiec, jaki wykorzystano do produkcji sza-
chowej figurki jest bardzo charakterystyczny –  
jest to zielona skała z widocznymi megaskopowo 
niewielkimi minerałami granatu, zwana eklogi-
tem, który najprawdopodobniej pochodzi z regio-
nu zachodnich Alp (wymagane są dalsze badania 
geochemiczne w celu uściślenia miejsca pocho-
dzenia tego gatunku skały).

Pomimo niewielkiej liczebności zbiór przed-
miotów kamiennych z kwartału I wydaje się in-
teresujący z kilku powodów. Przede wszystkim 
zwraca uwagę pochodzenie surowców (lub goto-
wych przedmiotów z nich wykonanych). Dosko-
nale nadające się na osełki piaskowce kwarcyto-
we występują w ogromnym natężeniu na Niżu 
Polskim, do tego często w naturalnych kształtach 
predysponujących je do tej roli. Co zatem jest 
przyczyną tak znacznego udziału importowanego 
surowca w przypadku tak pospolitych narzędzi, 
jakimi są osełki? Być może nie były to wyłącznie 
kwestie związane z właściwościami samych su-
rowców, ale procesów kulturowych trudnych do 
zdefiniowania. „Importowany” surowiec kamien-
ny występuje od okresu neolitycznego (fragm. to-
porka) po czasy nowożytne (figurka szachowa). 

II.14.1. Analiza petrograficzna wyrobów z surowców skalnych
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Z nawarstwień wyeksplorowanych w obrębie kwar-
tału I szczecińskiego Podzamcza, wydobyto 35 za-
bytków wykonanych z kości i poroża (bez kości 
ze śladami obróbki, które przedstawione zostały  
w tab. 21). Można je podzielić według funkcji przy-
pisywanych poszczególnym okazom. Najliczniej-
sze zespoły tworzą wyroby określane jako szydła 
bądź przekłuwacze (7 egz.) oraz grzebienie (6 egz.). 
Kolejne co do liczebności grupy stanowią: igły  
(5 egz.), płozy (5 egz.) oraz hetki (2 egz.). Pozosta-
łe przedmioty wystąpiły pojedynczo: szpila ozdob-
na, grzebień długi (tzw. tkacki), oprawka stożko-
wata, aerofon, narzędzie do mizdrowania skór, rę-
kojeść sztućca, fragm. figurki oraz trzy przedmioty  
nieokreślone funkcjonalnie.

Przekłuwacze

Przekłuwacze, zwane najczęściej szydłami, są to  
narzędzia kolne o wielorakim przeznaczeniu. Mają 
wydłużony kształt z zaostrzoną dolną pracu jącą 
częścią (Kowalska 2011b, 278). Według E. Cno-
tliwego (1983b, 271) przekłuwacze-szydła należą 
do wytworów domowych. W materiałach z kwar-
tału I wyróżniono pięć egz. wykonanych z koś ci1,  
przy czym jeden z nich (342/1/S) jest półwy-
tworem oraz dwa z poroża (251/1/S, 309/1/S). 
Wszystkie wykonano przy minimalnym nakładzie 
czasu, z grubsza tylko wygładzając i dostosowu-
jąc naturalne fragm. kości czy poroża. Okazy ko-
ściane miały dł. 7,6–14,4 cm, z poroża były nieco 
większe, ich dł. dochodziła do 21,1 cm (ryc. 257).

Z nawarstwień kulturowych Szczecina pozys-
kano jak dotąd znaczną liczbę szydeł (Wzgórze 
Zamkowe – 59 egz., w tym 54 z kości i pięć z po-
roża, Cnotliwy 1983b, 271, tab. 13), ze wschodniej 
część suburbium trzy egz. (Kowalska 2003j, 315), 
z Rynku Warzywnego – 106, w tym 92 z kości i 14 
z poroża (Kowalska 2011b, 278–279), kwartał 5,  

1 Nr inw. 289/1/S, 302/1/S, 341/1/S, 342/1/S, 379/1/S.

wykop VI – 118 szydeł, w tym 112 z kości i 6  
z poroża (materiały niepublikowane2). Ich roz-
kład w warstwach wykazuje, że najczęściej były 
stosowane we wczesnym średniowieczu, w ciągu  
2. połowy X i przez cały wiek XI (Cnotliwy 1983b, 
271; Kowalska 2003j, 315; 2011b, 278–279). 
Przekłuwacze z kwartału I przeważnie zalegały na 
wtórnym złożu, w nawarstwieniach wału obronne-
go, do usypania którego używano ziemi pozyska-
nej z wnętrza osady, ze starszych warstw kulturo-
wych. Należy je datować podobnie jak pozostałe 
okazy ze Szczecina na okres od 2. połowy X i cały 
XI wiek. Okaz z poroża (251/1/S) został pozyska-
ny z warstwy osadniczej narosłej na stoku wału 
(wykop nr 13, warstwa V), datowanej ogólnie na 
okres późnego średniowiecza, ale najprawdopo-
dobniej także zalegał na złożu wtórnym. W innych 
wykopach Szczecina także mieliśmy do czynienia 
z pojedynczymi szydłami z poroża w młodszych 
niż jedenastowieczne warstwach (Nadodrzańskie 
centrum, aneks 3, tab. 62).

Na podstawie dotychczasowych znalezisk ar-
cheologicznych proponuję stosowanie pojęcia 
„przekłuwacz” na określenie narzędzi kościanych 
i rogowych, natomiast „szydło” dla egz. metalo-
wych. Wszystkie pełnią podobną funkcję, ale na-
rzędzia metalowe mają zdecydowanie większą 
twardość i mniejszy przekrój, co pozwala wyko-
nywać znacznie mniejsze otwory oraz przebijać 
twardsze materiały.

Grzebienie

Grzebienie są szczególnego rodzaju wytworami,  
bardzo istotnymi w archeologii – ze względu na 
dużą liczebność i stosunkowo szybką zmienność 
form są uważane za tzw. dobry datownik (Hil-
czerówna 1961, 90–131; Chmielowska 1971; 

2 Datowanie niepublikowanych nawarstwień ze Szczecina, kwartał 
5, wykop VI por. Słowiński 2004.
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Cnotliwy 1973, 83–214). Dotychczasowe wielo-
letnie badania archeologiczne w Szczecinie do-
starczyły długiej serii tych przedmiotów: Wzgó-
rze Zamkowe – 40, wschodnia część suburbium –  
15, Rynek Warzywny – 42, kwartał 5, wykop VI –  
58. W nawarstwieniach kwartału I znaleziono 
sześć grzebieni, zachowanych w różnym stopniu. 
Reprezentują one dwie grupy – grzebienie jedno-  
oraz dwustronne. 

Grzebienie jednostronne, grupa IB

Okaz zaklasyfikowany jako typ VI (?)3 (278/1/S) –  
jednostronny, trójwarstwowy, z prostokątnymi 
okładzinami i prostymi brzegami (Cnotliwy1973, 
87–91), zachowany fragmentarycznie: przetrwa-
ły fragm. dwóch okładzin, dwie płytki zębate oraz 
sześć prawdopodobnie żelaznych nitów spajają-
cych całość, niezdobiony (ryc. 258:1). Znalezio-
no go w wykopie nr 14, w warstwie XII, związa-
nej z wałem, datowanej na 4. ćwierć XII wieku. 
Grzebienie tego typu stosunkowo rzadko odkry-
wane były w Szczecinie: jeden pochodzi z badań 
na Wzgórzu Zamkowym i dwa z Rynku Warzyw-
nego (Cnotliwy 1983b, 272–274, tab. 14; Kowal-
ska, 2011b, 312–313, tab. 62). 

Grzebień typu VII (367/1/S) – jednostronny,  
trójwarstwowy z okładzinami o łukowatych grzbie-
tach, prostych podstawach i prosto ściętych bo-
kach (Cnotliwy 1973, 91–148). Zachowany frag-
mentarycznie w postaci części jednej okładziny, 
dwóch płytek zębatych połączonych jednym za-
chowanym nitem, wykonanym ze stopu miedzi, 
osadzonym na styku między płytkami (ryc. 258:2). 
Jest to okaz zdobiony pionowymi, zdwojonymi li-
niami rytymi, które rozmieszczone są symetrycz-
nie po obu bokach okładziny (część środkowa po-
zostaje bez dekoracji). Odkryto go w nawarstwie-
niach wału (wykop nr 14, warstwa XVIII) dato-
wanych na 4. ćwierć XII wieku, zapewne na wtór-
nym złożu. Grzebienie typu VII są stosunkowo 
częste w nawarstwieniach szczecińskich. Obec-
nie znanych jest sześć okazów: dwa ze Wzgórza 
Zamkowego i cztery z Rynku Warzywnego (Cno-
tliwy 1983b, 272–274, tab. 14; Kowalska 2011b,  
313–315, tab. 62). 

Grzebień typu IBVII5b (370/1/S) – jednostronny 
trójwarstwowy z okładzinami o łukowatych grzbie-
tach, prostych podstawach i ukośnie ściętych bokach, 
z długimi okładzinami (Cnotliwy 1973, 104–116).  

3 Typologia wg E. Cnotliwego 1973.

W opinii E. Cnotliwego są to grzebienie charak-
terystyczne dla Pomorza Zachodniego i całej stre-
fy bałtyckiej. Szczególnie intensywnie okazy od-
miany 5b wystąpiły w Wolinie (31 egz.), co skło-
niło tego badacza do uznania ich za wyroby lokal-
ne (Cnotliwy 1973, 107). Omawiany egz. jest za-
chowany w postaci dużego fragm. jednej okładzi-
ny, mniejszego ułamka drugiej i jednej skrajnej 
płytki zębatej z otworem po nicie (wykonanym ze 
stopu miedzi, o czym świadczy zielonkawy na-
lot na krawędziach otworu). Jest to okaz zdobio-
ny na środku pionowymi, zdwojonymi liniami ry-
tymi, a przy krawędzi pojedynczymi żłobkami  
(ryc. 258:3). Znaleziono go w wykopie nr 14, war-
stwa XVIII z 4. ćwierci XII wieku. W Szczecinie 
natrafiono, jak do tej pory, na osiem grzebieni re-
prezentujących omawiany typ: Wzgórze Zam-
kowe – 3 egz., Rynek Warzywny – 4 egz., kwar-
tał 5, wykop VI – 1 egz. (Cnotliwy 1983b, 272– 
274, tab. 14; Kowalska 2011b, 313–315, tab. 62). 

Grzebienie dwustronne, grupa IIA

Grzebień typu I (9/1/S) – dwustronny, jednowarst-
wowy, prostokątny (Cnotliwy 1973, 179–182). 
Jest to okaz zachowany w niewielkim fragm., 
niezdobiony (ryc. 259:1). Z wcześniejszych ba-
dań w Szczecinie pochodzi tylko jeden taki egz. 
(kwartał 5, wykop VI, niepublikowany). Prezen-
towany okaz został znaleziony w latrynie nr 1, 
w warstwie II i ma z pewnością chronologię no-
wożytną (XVII–XVIII wiek), jest więc zdecy-
dowanie młodszy od egz. analizowanych przez  
E. Cnotliwego (XII–XIV wiek). Górną granicę 
występowania tego typu grzebieni należy z pew-
nością umieścić w okresie nowożytnym, prawie 
do współczesności.

Grzebienie dwustronne, grupa IIB

Grzebień typu II (197/1/S) – dwustronny, trzy-
warstwowy, z bokami w kształcie wycinka koła 
(Cnotliwy 1973, 197–198), zachowany w 3/5, 
brak jednej skrajnej płytki zębatej i płytki bocz-
nej, nie jest zdobiony. Nity spajające poszczególne 
elementy wykonano z żelaza (ryc. 259:2). Jest to 
pierwszy tego typu grzebień znaleziony w Szcze-
cinie, trzy inne pochodzą z Gdańska (Cnotliwy 
1973, 197–198), gdzie datowane są na XIV wiek. 
Grzebień odkryto w wykopie nr 13, w warstwie  
IX datowanej na 1. połowę XIII wieku. 
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Grzebień typu V (399/1/S) – dwustronny, trzy-
warstwowy, z bokami w kształcie litery B, z profi-
lowanymi okładzinami (Cnotliwy 1973, 206–211).  
Zachowany w całości, brak tylko pojedynczych 
zębów. Płytki zębate przymocowane są za pomocą 
pięciu żelaznych nitów, niezdobiony (ryc. 259:3). 
Poza tym egz. znanych jest jeszcze sześć okazów 
tego typu: jeden Wzgórza Zamkowego, datowa-
ny na 1. połowę XIII wieku, jeden (odmiany 3) 
ze wschodniej części suburbium z 2. ćwierci XIII 
wieku i cztery z Rynku Warzywnego z końca XII –  
1. ćwierci XIII wieku (Cnotliwy 1983b, 272–274, 
tab. 14; Kowalska 2003j, 316, tab. 62; 2011b, 316, 
317, tab. 62). Grzebień z kwartału I został znale-
ziony w wykopie kanalizacyjnym prowadzonym 
w ul. Kłodnej, w warstwie spągowej. Według E. 
Cnotliwego, grzebienie tego typu należy dato-
wać na 1. połowę XIII wieku do końca wieku XIV 
(Cnotliwy 1973, 207–209).

Igły

Igły są narzędziami kolnymi, wytwarzanymi  
powszechnie we wczesnym średniowieczu dla 
potrzeb własnych w gospodarstwach domowych 
(Cnotliwy 1973, 239, 240; Jaworski 2012, 169, 
170). Są to niewielkie przedmioty zaopatrzone  
w otwory – uszka do przewlekania nici (ryc. 260). 
W obrębie kwartału I znaleziono cztery igły, wy-
konane wyłącznie z kości4. Przy produkcji staran-
nie dobierano surowiec, aby uzyskać zadawalają-
cy efekt przy jak najmniejszym nakładzie pracy. 
Omawiane egz. mają dł. 8,9 cm (egz. uszkodzo-
ny) – 12,5 cm, szer. 1,1–1,5 cm, średn. otworów 
0,4–0,6 cm. Wszystkie pochodzą z warstw wało-
wych odsłoniętych w wykopach nr 13 i 14, ze zło-
ża wtórnego.

Ze szczecińskich wykopalisk pochodzi kilka-
dziesiąt igieł kościanych oraz z poroża – ze Wzgó-
rza Zamkowego – 44 (43 z kości, jedna z poroża, 
Cnotliwy 1983b, 271, tab. 13), ze wschodniej czę-
ści suburbium pięć (Suburbium, tab. 62), z Rynku 
Warzywnego sześć (z poroża?, Kowalska 2011b, 
278), kwartał 5, wykop VI – 63 egz. (materia-
ły niepublikowane). Jedną fragmentarycznie za-
chowaną igłę z kości strzałkowej świni znalezio-
no w masowym materiale kostnym przekazanym 
do analizy zoologicznej (por. rozdz. I.4.9). Pocho-
dzi z warstwy VIIb wykopu nr 13, datowanej na  
koniec 1. połowy – 3 ćwierć XIII wieku.

4 Nr inw. 288/1/S, 292/1/S, 347/1/S, 372/1/S.

Płozy

Podczas badań pozyskano trzy przedmioty okreś-
lone jako płozy. Dawniej wyroby takie okreś-
lane były w literaturze przedmiotu jako łyżwy 
(Cnotliwy 1973, 239, 240). Obecnie wprowa-
dza się rozróżnienie na łyżwy i płozy. Wyroby 
te służą do poruszania się ludzi, bądź transpor-
tu materiałów po lodzie (Norska-Gulkowa 1985,  
258–265; Jaworski 1990, 83–91). Wytwarza-
ne były na własne potrzeby w warunkach do-
mowych (Cnotliwy 1983b, 271; Jaworski 2012, 
169–170). Okazy z kwartału I (138/1/S, 249/1/S, 
300/1/S) są słabo zachowane. Są też bardzo zużyte 
(ryc. 261:1–2). Ich dł. wynoszą 18,6–22,7 cm. Na 
dwóch egz. zachowały się otwory o średn. odpo-
wiednio 0,93 cm i 1,9 cm. 

Płozy znane są także z wcześniejszych badań 
w Szczecinie. Na Wzgórzu Zamkowym znalezio-
no sześć okazów (Cnotliwy 1983b, 271, tab. 13), 
we wschodniej części suburbium – siedem (Subur-
bium, tab. 62), na Rynku Warzywnym – 23 (Nad-
odrzańskie centrum, tab. 62), na kwartale 5, wy-
kop VI – 51 okazów (niepublikowane). Występo-
wały one w dość równomiernym rozrzucie chro-
nologicznym przez cały okres wczesnego średnio-
wiecza. Dwa okazy z kwartału I zalegały w nawar-
stwieniach osadniczych z ok. połowy XIII wieku, 
a jeden pochodzi z nawarstwień wałowych da-
towanych na 3. ćwierć XII stulecia. W materiale 
kostnym przekazanym do badań archeozoologicz-
nych, odnaleziono jeszcze fragm. dwóch płóz (por. 
rozdz. I.4.9) (ryc. 308, 309): w warstwie V wyko-
pie nr 13 datowanej na 4. ćwierć XIII – 1 poło-
wę XIV wieku fragm. z kości śródręcza konia,  
w warstwie XIa datowanej na 2. ćwierć XIII wieku  
z kości promieniowej konia. 

Hetki

Wśród przedmiotów z kości wyróżniono dwie het-
ki. Są to przedmioty służące do spinania ubrań 
(Kowalska 2003j, 316, 317; Jaworski 2012). Wy-
twarzano je są w warunkach domowych na wła-
sne potrzeby. Omawiane egz. mają dł. ok. 7 cm, 
a średn. otworu jednej z nich wynosi 0,5 cm. 
Druga hetka jest półwyrobem, albo może ra-
czej egz. nieudanym, zaniechano w niej wierce-
nia otworu, który był asymetrycznie umieszczony  
(ryc. 261:3–4). 

W literaturze przedmiotu występują także inne 
poglądy na temat przeznaczenia hetek. Część  
badaczy uważa, że są to instrumenty muzyczne,  
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tzw. aerofony wirujące, inni uznają je za elementy 
naszyjników o charakterze dekoracyjnym lub ma-
gicznym (Jaworski 1990, 76–80, tam dalsza litera-
tura). Hetki występują dość licznie w nawarstwie-
niach wczesnośredniowiecznych i młodszych,  
w Szczecinie pozyskano już dość znaczną kolek-
cję: ze Wzgórza Zamkowego – 2 egz., ze wschod-
niej części suburbium – 16, z Rynku Warzywne-
go – 14, z kwartału 5, wykop VI – 35 (Cnotliwy 
1983b, tab. 13; Kowalska 2003j, 316–317; Nad-
odrzańskie centrum, tab. 62). Omawiane hetki 
znalezione zostały w nawarstwieniach wałowych 
z przełomu XI/XII wieku i 3. ćwierci XII wieku. 

Szpila ozdobna

Wśród zabytków kościanych zwraca uwagę bar-
dzo ozdobny egz. szpili (244/1/S). Tego rodzaju 
przedmioty służyły do spinania ubrań bądź upina-
nia włosów (Cnotliwy 1973, 332–333). Są znajdo-
wane w nawarstwieniach kulturowych z wczesne-
go średniowiecza. Ten egz. jest częściowo uszko-
dzony w dolnej, zaostrzonej partii. W górnej czę-
ści, profilowanej i zaopatrzonej w otwór, szpila 
jest obustronnie bogato zdobiona za pomocą linii 
rytych i punktów (ryc. 261:5). W Szczecinie do tej 
pory znaleziono 10 szpil, z tym, że każda mocno 
się różni od omawianego egz. (Wzgórze Zamko - 
we – 2 egz., Rynek Warzywny – 4, kwartał 5, wy-
kop VI – również 4, Cnotliwy 1983b, 271, tab. 13; 
Kowalska 2011b, 318, tab. 62). Szpila została zna-
leziona w wykopie nr 13, w warstwie XVII dato-
wanej na 4. ćwierć XII wieku. 

Grzebień długi, tzw. tkacki 

Wśród przedmiotów kościanych z kwartału I za-
chował się jeden długi grzebień kościany (wykop 
nr 13, warstwa XII, początek XIII wieku). Przy-
bory tego typu najczęściej określane są w litera-
turze przedmiotu jako tkackie, chociaż istnieją 
też inne opinie na temat ich funkcji (Maik 2000,  
235–236; Marcinkowski 2004, 497–499, tam dal-
sza literatura). Nie ulega natomiast wątpliwo-
ści fakt ich wytwarzania w wyspecjalizowanych 
warsztatach rzemieślniczych (Cnotliwy 1973, 
231). Omawiany egz. jest zachowany w całości 
(z niewielkimi ubytkami kilku zębów), ma także 
otwór do zawieszania umieszczony asymetrycz-
nie w górnej części (ryc. 262:1). Grzebienie tego 
typu były już wcześniej znajdowane w Szczeci-
nie (Wzgórze Zamkowe – 3 egz., wschodnia część 
suburbium – 4 egz., Rynek Warzywny – 8 egz.,  

kwartał 5, wykop VI – 20 egz. Cnotliwy 1983b, 
275, tab. 13; Suburbium, tab. 62; Nadodrzań-
skie centrum, 265, tab. 62). Chronologia ich wy-
stępowania w Szczecinie zamyka się w prze-
dziale od początku XII do połowy XIII wieku  
(kwartał 5, wykop VI). 

Oprawka stożkowata

Oprawki stożkowate to niewielkie przedmioty  
o kształcie ściętego stożka, służące do wzmacnia-
nia nasady drewnianych trzonków noży lub innych 
narzędzi metalowych. W literaturze przedmiotu 
przeważa pogląd, że oprawki są efektem ubocznej 
produkcji przy wytwarzaniu grzebieni, z surowca 
odpadowego. Szczególnie duże nasilenie ich wy-
stępowania obserwuje się na Pomorzu, zwłasz-
cza Zachodnim, gdzie są datowane na okres po-
między IX a końcem XIII wieku (Cnotliwy 1973, 
223–224). Najwięcej tych przedmiotów zanoto-
wano w nawarstwieniach wczesnośredniowiecz-
nego Wolina (ponad 150 egz.), a charakterystycz-
ne dla tego ośrodka motywy zdobnicze stwier-
dzono na egz. odkrytych nie tylko na kilku stano-
wiskach na Pomorzu Zachodnim, ale także w ta-
kich odległych miejscach jak Gniezno, Kruszwica,  
a nawet Cieszyn (Cnotliwy 2001, 139–154). Oma-
wiany egz. ma klasyczną postać ściętego stoż-
ka, jest całkowicie zachowany, niezdobiony (wy-
kop nr 14, warstwa XLV, X/XI wiek) (ryc. 262:2).  
W Szczecinie znaleziono jak dotąd 14 oprawek na 
Wzgórzu Zamkowym, dwie we wschodniej części 
suburbium i 19 na Rynku Warzywnym (Cnotliwy 
1983b, 275, tab. 13; Suburbium, tab. 62; Kowalska 
2011b, 241–242, tab. 62). 

Aerofon 

W materiałach źródłowych wyróżniono niewiel-
ki fragm. przedmiotu zinterpretowanego jako pro-
sty instrument muzyczny (wykop nr 13, warstwa 
XIVa, koniec XII wieku, 327/1/S). Możemy tylko 
stwierdzić, że jest to rodzaj aerofonu, czyli instru-
mentu, w którym źródłem dźwięku jest zamknię-
ty w korpusie i pobudzany do drgań słup powie-
trza (Popławska 1997, 150). Ponieważ ten egz. 
jest uszkodzony, zachował się tylko otwór wlo-
towy oraz jeden otwór dźwiękowy, nie może-
my określić, z jakiego rodzaju aerofonem mamy 
do czynienia (ryc. 262:3). E. Cnotliwy nie przyta-
cza przykładu żadnego instrumentu muzycznego, 
wymienia natomiast gwizdek lub wabik, ale jest 
to przedmiot zupełnie różny od omawianego egz.  

Sławomir Słowiński
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(Cnotliwy 1973, 239, ryc. 117c). Na Wzgórzu 
Zamkowym brak jest podobnych przedmiotów, 
wystąpiły one natomiast we wschodniej części 
suburbium (Suburbium, tab. 62, gwizdek i pisz-
czałka) oraz na Rynku Warzywnym (Kowalska 
2011b, 341–342, tab. 62, gwizdek i fujarka). 

Narzędzie do mizdrowania skór

Podczas badań znaleziono niewielki fragm. żebra 
prawdopodobnie bydlęcego, z obustronnie odła-
manymi wtórnie końcami i jedną krawędzią ząb-
kowaną. Do przedmiotu tego nie znaleziono ści-
słych analogii, ale wydaje się, że może to być 
fragm. przyboru używanego do mizdrowania su-
rowych skór (ryc. 262:4). Do tej czynności wy-
korzystywano specjalnie przystosowane kości że-
browe dużych zwierząt (Zielonka 1969, 189).  
W Szczecinie, jak dotąd, nie natrafiono na tego 
typu przedmioty. Ten okaz został znaleziony  
w wykopie nr 1, w warstwie III datowanej ogólnie  
na okres późnośredniowieczny.

Rękojeść sztućca

Jedynym przedmiotem związanym ze spożywa-
niem posiłków jest rękojeść sztućca, prawdopo-
dobnie widelca. Jest to wyrób jednoczęściowy,  
z ukształtowaną w sposób dość finezyjny rękoje-
ścią. Zabytek w przekroju poprzecznym jest sze-
ściokątny, niezdobiony. Wzdłuż rękojeści, w węż-
szym końcu wywiercono nieznanej gł. otwór słu-
żący do zamocowania trzpienia widelca (raczej 
nie łyżki ani noża, gdyż wtedy przekrój trzpienia 
nie byłby kolisty). Średn. otworu ma 2 mm, tkwi 
w niej ułamana część trzpienia. Jego powierzchnia 
jest wyświecona w wyniku długotrwałego użytko-
wania (ryc. 262:5). Rękojeść została znaleziona  
w latrynie nr 1, w warstwie I. Obiekt ten posiada 
tylko ogólne datowanie na okres od końca XVI do 
końca XIX wieku.

Figurka

Unikatowym znaleziskiem jest ułamek figurki z kła  
morsa (8/1/S). Przypomina on krzywaśń pasto-
rału będącego oznaką jurysdykcji kościelnej oraz 

władzy biskupiej i opaciej. Jako podstawowe in-
sygnium biskupie, obok mitry i pierścienia, zaczął 
być powszechnie używany w XI wieku.

Przedmiot składa się z trzech części: górnej za-
krzywionej, która symbolizuje troskę o lud oraz 
przygarnianie błądzących i grzeszących do wspól-
noty, części środkowej, oznaczającej służbę bisku-
pa na rzecz umacniania wiary ludu powierzone-
go jego opiece oraz dolnej z charakterystycznym 
ostrym zakończeniem symbolizującym spoczywa-
jący na biskupie obowiązek napominania, a na-
wet karcenia podwładnych (Gigilewicz 2011, kol. 
9–10). Omawiany fragm. może być częścią nie-
wielkiej figurki przedstawiającej biskupa lub opa-
ta. Finezja wykonania oraz egzotyczny surowiec 
przekonują, że jest to niewątpliwie przedmiot ob-
cego pochodzenia, najpewniej skandynawskiego 
(ryc. 263:1). Znaleziono go w latrynie nr 1, w war-
stwie I. Zawartość latryny jest datowana na okres 
od końca XVI do końca XIX wieku.

Przedmioty nieokreślone funkcjonalnie

Innym przedmiotem o trudnej do określenia funk-
cji jest króciutki pręcik, z jednej strony zaostrzony, 
a drugiej obustronnie rozszerzający się (64/1/S)  
z wykopu nr 13, z warstwy VIIb, datowanej na po-
łowę XIII wieku (ryc. 263:2).

Kolejny przedmiot także nie został pod wzglę-
dem funkcjonalnym jednoznacznie określony 
(318/1/S). Jest to fragm. kości z cylindrycznym, 
mocno wydłużonym korpusem i łopatkowato roz-
szerzonym końcem, wyciętym w ozdobne ząb-
ki (ryc. 263:3). Być może jest to półwytwór szpi-
li bądź rylca do pisania. Przedmiot znaleziono  
w nawarstwieniach z końca XII – 1 ćw. XIII wieku  
w wykopie nr 13, warstwa XV. 

W materiale kostnym z warstwy VIII w wyko-
pie nr 13 (datowanej na 3. ćwierć XIII wieku) wy-
różniono fragm. ostrza wykonanego z zaostrzone-
go żebra świni (por. rozdz. I.4.9) (ryc. 310). Po-
nadto jeszcze na kolejnych dziewięciu fragm. kości 
zauważono w trakcie analizy archeozoologicznej 
bliżej nieokreślone ślady obróbki i użytkowania.

II.15. Przedmioty z poroża i kości
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Przedmiotem opracowania są szczątki kostne zwie-
rząt, odkryte w północnej części suburbium, w wy-
kopie nr 13 zlokalizowanym w obrębie kwartału 
I, pochodzące z nawarstwień o chronologii póź-
nośredniowiecznej i nowożytnej. W efekcie prac 
wykopaliskowych zarejestrowano liczne pozo-
stałości kostne zwierzęce wraz z innymi źródła-
mi ruchomymi, które przyporządkowano do kil-
ku okresów. Ich datowanie oparte na kontekście 
archeologicznym przedstawia się następująco: 
przed rokiem 1216; po 1216 roku; początek XIII 
wieku, przed 1232 rokiem, 1. połowa XIII wieku  
(lata 30.–40.); 1. połowa XIII wieku, XIII wiek; 
ogólnie jako średniowiecze (SR); średniowiecze/ 
czasy nowożytne (por. rozdz. II.1, II.2) (SR/NOW)  
oraz czasy nowożytne (NOW). Źródła archeozoo-
logiczne pogrupowano, wydzielając łącznie sześć 
zbiorów wskazując ich następujące ramy czasowe:
a – przed 1216 – 1232 rok; 
b – 1. połowa XIII wieku, w tym lata 30. – 40.;  
      1. połowa XIII wieku;
c – XIII wiek;
d – średniowiecze;
e – średniowiecze/nowożytność;
f – nowożytność. 

Metody

W pracy posłużono się standardami metodyczny-
mi i podstawami metodologicznymi opisanymi  
i zastosowanymi w monograficznych opracowa-
niach książkowych dotyczących wczesnośrednio-
wiecznych ośrodków na Ostrowie Lednickim 
(Makowiecki 2001) oraz w Kałdusie (Makowiecki 
2010). Z tych względów pominięto opisy zastoso-
wanych szczegółowych metod, które dotyczą cech 
zoologicznych, anatomicznych oraz biologicznych 
zwierząt, takich jak wiek śmierci, płeć oraz wys. 
w kłębie (por. Lasota-Moskalewska 1997; Mako-
wiecki 2001). Pomiary kości wykonano według  

zaleceń A. von den Driescha (1976), stosując po-
dane przez nią skróty definiujące punkty pomiaro-
we, a ich wartości podano w mm. Kalkulację wys. 
w kłębie dokonano kierując się danymi zawarty-
mi w pracach poświęconych temu zagadnieniu,  
a wartości podano w cm. Szacunki przeprowadzo-
no zgodnie z zasadami i współczynnikami opraco-
wanymi dla bydła (Calkin 1960; 1970), dla świni, 
dzika i owcy (Teichert 1969; 1975) oraz dla kozy 
(Schramm 1967). Wys. w kłębie konia obliczono 
z dł. kości długich, na podstawie tabeli V.O. Vitta 
(1952) oraz psa na podstawie współczynników R.A. 
Harcourta (1974) i K.M. Clark (1995). Charakte-
rystykę statystyczną przeprowadzono posługując 
się arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz pakietem  
Statistica (wersja 9).

Podczas badań laboratoryjnych odnotowano 
egz. ze śladami obróbki rzeźniczej i wytwarza-
nia przedmiotów z kości. W trakcie analizy zwra-
cano także uwagę na kości i zęby, których pier-
wotna morfologia uległa modyfikacji na skutek  
zmian chorobowych.

Szczegółowe wyniki badań stały się podstawą 
zestawień tabelarycznych o charakterze syntetycz-
nym. Część z nich została zilustrowana także na 
wykresach, prezentując zarazem wybrane wskaź-
niki archeozoologiczne, które umożliwiły wykaza-
nie trendów zmienności.

Grupy, gatunki oraz dane liczbowe

Łącznie badania przeprowadzono na 3 599 szcząt-
kach, odznaczających się zróżnicowaną liczebno-
ścią w poszczególnych okresach. Najliczniejsze 
zbiory pochodzą ze średniowiecza i okresu przed 
rokiem 1216 do początku XIII wieku (przed ro-
kiem 1232). Kolejne, zbliżone pod względem li-
czebności datowane są na 1. połowę XIII oraz XIII 
wiek (tab. 23, 24). W przypadku pozostałych, są to 
próby od jednego do kilkunastu szczątków (tab. 24).  

II.16. Analiza archeozoologiczna
Daniel Makowiecki, Mirosława Zabilska-Kunek
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Ogółem zidentyfikowano 3 240 pozostałości, co 
stanowi 90% całego zbioru. 

W poszczególnych okresach stwierdzono zróż-
nicowane wskaźniki kości rozpoznanych, których 
wartość wahała się od ponad 86% do 100% (wy-
kres 28). Uzyskano tu wyraźny jednokierunko-
wy trend zwiększania się odsetka szczątków roz-
poznanych i zmniejszania nierozpoznanych w ko-
lejnych okresach. Udział tych pierwszych w naj-
starszych warstwach wynosił ponad 86%, a w naj-
młodszych 100%. Tych drugich natomiast malał  
z ponad 13% w najstarszym okresie, do ponad 7% 
w średniowieczu, a w dwóch ostatnich nie stwier-
dzono takich szczątków. W przypadku tych ostat-
nich zbiorów mogło to wynikać z ich niewielkiej 
liczebności (wykres 28). W związku z powyższym 
w dalszej części opracowania będą uwzględniane 
tylko cztery najliczniejsze zbiory. 

We wszystkich zbiorach odnotowano takie same 
grupy kręgowców. Były to ssaki domowe, ssaki 
dzikie, ptaki i ryby. Rozpatrując odsetek szcząt-
ków grup zwierząt w kontekście chronologicznym 
należy stwierdzić, że zdecydowanie dominującym 
komponentem są ssaki domowe. Znaczny udział 
pozostałości ssaków dzikich, przekraczający 15% 
stwierdzono w najstarszym okresie, w pozostałych 
było już ich zdecydowanie mniej. Takie grupy jak 
ptaki i ryby stanowią niewielki odsetek w rozpatry-
wanych fazach (wykres 29).

Spośród ssaków domowych we wszystkich zbio-
rach najliczniej zidentyfikowano pozostałości bydła, 
świni, owcy/kozy. Stwierdzono też obecność kilku-
dziesięciu szczątków konia oraz nieliczne pozostało-
ści psa i kota. Dodatkową cechą materiałów pocho-
dzących od małych przeżuwaczy jest wyraźna przewa-
ga owcy nad kozą we wszystkich okresach (tab. 24). 

Pod względem wskaźnika procentowego, w gru-
pie ssaków domowych konsumpcyjnych dominu-
ją pozostałości bydła (wykres 30). Drugim gatun-
kiem jest świnia, wyraźnie niższy odsetek stanowią 
szczątki małych przeżuwaczy, a najniższy konia.

Wśród ssaków wolno żyjących liczebnością roz- 
 poznanych elementów oraz obecnością we wszyst-
kich zbiorach wyróżniają się jeleń i dzik, a także 
sarna, stwierdzona w trzech zes połach. Z pozosta-
łych gatunków – zająca, lisa, bobra, łosia i tura – 
udokumentowano po kilka szczątków (tab. 24).

Wśród ptaków we wszystkich zbiorach dominują 
pozostałości kury, których jest zdecydowanie wię-
cej niż gęsi (prawdopodobnie dzikiej i domowej).  

Ponadto zidentyfikowano kość udową ptaka dra-
pieżnego – jastrzębia. Dla sześciu nie ustalono 
przynależności taksonomicznej (tab. 24). 

Lista ryb składa się z gatunków słodkowod-
nych i jednego dwuśrodowiskowego (wędrowne-
go)1. W pierwszej grupie dominują szczątki san-
dacza i ryb karpiowatych. Z rodziny tej zidenty-
fikowano lina i leszcza. Kości gatunków z innych 
rodzin należą do suma. Jedyną rybą dwuśrodowi-
skową, której szczątki były najliczniejsze jest je-
siotr. Udokumentowano go głównie w materiałach 
datowanych na okres przed rokiem 1216 – przed 
1232, natomiast w pozostałych zbiorach odznaczał 
się znikomą liczebnością (tab. 24). 

Skład anatomiczny ssaków

Pod względem składu anatomicznego szczątki  
bydła (tab. 25), świni (tab. 26), owcy/kozy (tab. 
27–29) reprezentują niemal wszystkie elementy 
szkieletu, a więc tym samym i ciała. Mniej repre-
zentatywne pod tym względem są pozostałości ko-
nia (tab. 30), a od psa (tab. 31) i kota (tab. 32) po-
chodzą pojedyncze elementy. Wśród ssaków dzi-
kich jest on zróżnicowany, co wynika z liczebności 
prób dla poszczególnych gatunków (tab. 33–37). 
W przypadku zająca (tab. 33), bobra i lisa (tab. 34) 
oraz łosia i tura odnotowano pojedyncze elementy. 
U dwóch ostatnich były to odpowiednio łopatka  
i ząb górny. U zwierząt takich jak dzik (tab. 35)  
i jeleń (tab. 36) reprezentatywność poszczegól-
nych elementów szkieletu jest zdecydowanie więk-
sza i zbliżona do tej, którą stwierdzono u ssaków  
domowych, natomiast u sarny było ich mniej niż  
u wymienionych gatunków (tab. 37).

W zbiorze szczątków bydła, świni oraz małych 
przeżuwaczy reprezentowane są wszystkie topo-
graficzne elementy ciała i tuszy wymienionych 
ssaków. Zilustrowano to na wykresach liniowych 
przez relacje procentowe zespołów anatomicznych 
kości (wykres 32–34). Porównując obraz graficz-
ny skonstruowany na podstawie wskaźnika pro-
centowego u bydła można stwierdzić, iż poszcze-
gólne zbiory tylko w nieznacznym stopniu różnią 
się od siebie (wykres 31). We wszystkich dominu-
jącym komponentem są żebra. Najniższy odsetek 
odnotowano dla kości ręki i stopy. Dosyć czytelną 
cechą rozkładu jest przewaga kończyny piersiowej 

1 Oprócz nich z warstwy datowanej na późne średniowiecze/okres 
nowożytny, wydobyto tylko jedną kość. Należała ona do dorsza –  
jedynego gatunku morskiego.
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(łopatki i goleni przedniej) nad miedniczną (udźca 
i goleni tylnej) w niektórych zbiorach. 

W przypadku świni w poszczególnych podzbio-
rach zaobserwowano ich zróżnicowanie, jednakże 
widoczne są też pewne cechy wspólne otrzymanych 
charakterystyk. Pierwsza z nich dotyczy rozpięto-
ści udziałów pozostałości głowy i żeber oraz ze-
społów kończyny miednicznej i kończyny piersio-
wej. Natomiast cechą wspólną uzyskanych rozkła-
dów jest niewielki udział kości ręki i stopy (wykres 
33). Układy graficzne elementów anatomicznych 
małych przeżuwaczy, w zbiorach z poszczegól-
nych okresów, są podobne (wykres 34). W każdym  
z nich dominującymi są żebra. Relacje pomię-
dzy kośćmi obu kończyn są dosyć zróżnicowane.  
W zbiorze z 1. połowy XIII wieku udział kończy-
ny piersiowej i miednicznej jest podobny, w po-
zostałych zaś uzyskano wyższy odsetek drugiej  
z kończyn. Z kości głowy zwraca uwagę żuchwa.

W przypadku ssaków dzikich ilustrację graficz-
ną wartości procentowych rozkładu anatomiczne-
go sporządzono jedynie dla najliczniej zarejestro-
wanych gatunków, tj. dzika (wykres 34) i jelenia 
(wykres 35). U pierwszego różnice w zbiorach  
z poszczególnych okresów są znaczne. Kompo-
nentami wyróżniającymi się wysoką wartością 
wskaźnika są kości kończyny miednicznej i żebra. 
Natomiast u jelenia zwraca uwagę wysoki odsetek 
pozostałości obu kończyn, tj. piersiowej i mied-
nicznej, a w szczególności łopatki, kości ramien-
nej oraz miednicznej, kości udowych i piszczelo-
wych (wykres 35).

Wiek osobniczy ssaków

Wiek osobniczy oceniono na podstawie uzębienia 
bydła (tab. 38), świni (tab. 39), owcy/kozy (tab. 
40) oraz konia. Dla pierwszego gatunku uzyska-
no ogółem 28 informacji, według których najlicz-
niejszą grupą były osobniki 3,5–5 lat oraz ogólnie 
powyżej 34 miesięcy (tab. 38). W przypadku świ-
ni zebrano zdecydowanie liczniejsze informacje, 
gdyż dotyczące 148 egz. Większość pochodziło  
z osobników o otwartej klasie wiekowej, tj. powy-
żej 16 miesięcy oraz 2–3,5 roku. Liczne były też 
sztuki powyżej 12–16 miesięcy i 6–10 miesięcy 
(tab. 39). Ocenę śmiertelności małych przeżuwa-
czy przeprowadzono na podstawie 23 obserwacji. 
Dominującymi osobnikami były zwierzęta młode, 
ok. 3 miesiące oraz poniżej tego wieku. Kolejny-
mi były sztuki starsze, które osiągnęły 10–17 mie-
sięcy (tab. 40). Wiek konia ustalono w przypadku 

czterech osobników. W najstarszym zbiorze było 
to zwierzę trzynasto- lub czternastoletnie. W mate-
riałach z XIII wieku znalazł się ząb osobnika stare-
go, który przeżył ponad 20 lat. Ponadto z kontek-
stu średniowiecznego pochodziły zęby pojedyn-
czych sztuk, które przeżyły 4–5 lat oraz 11–13 lat.

W odniesieniu do ssaków wolno żyjących 
dane dotyczące śmiertelności uzyskano wyłącznie 
dla dwóch dzików. Jeden z nich liczył więcej niż  
16 miesięcy (w zbiorze przed rokiem 1216 – po-
czątek XIII wieku – przed rokiem 1232), a drugi 
8–10 lat (w materiałach z 1. połowy XIII wieku).

Relacje płci 

Cechy płci zaobserwowano u bydła, świni, owcy, 
kozy, dzika i kury. U bydła ustalono je na podsta-
wie 12 kości (tab. 41). Możdżeń, czaszka oraz dwie 
czaszki z możdżeniami należały do samic. Z sze - 
ściu kości miednicznych pięć reprezentowało sami-
ce, a jedna samca, natomiast kość śródręcza odzna-
czała się cechami pierwszej z wymienionych płci.

Kolejnym gatunkiem, dla którego zebrano in-
formacje dotyczące dymorfizmu płciowego jest 
świnia. Dotyczą one 97 żuchw oraz kości szczęko-
wych z zachowanymi kłami bądź ich zębodołami 
lub pojedynczych kłów stałych (tab. 42). Wynika 
z nich, iż w stadzie tego ssaka dominowały sam-
ce nad samicami. W sumarycznym ujęciu relację 
między płciami przedstawiają liczby 75 i 22, co 
daje stosunek samców do samic jak 3,4:1.

Dla owcy cechy dymorfizmu płciowego odno-
towano u 10 zwierząt na podstawie czaszki, czasz-
ki z możdżeniem oraz kości miednicznej (tab. 
43). Większość z nich reprezentowała osobniki 
żeńskie. Obydwie czaszki pochodziły od samic,  
a czaszka z możdżeniem od samca. W przypadku 
kości miednicznych pięć z nich miało cechy samic,  
a dwie samców. W przypadku kóz cechę tę zba-
dano na podstawie kształtu trzech możdżeni. Dwa  
z nich pochodziły od samców, a jeden od samicy. 
U zwierząt dzikich cechy płci stwierdzono tylko 
dla dzika. Spośród siedmiu osobników cztery to 
samce, a trzy samice.

Z pozostałych grup kręgowców obserwacje 
płci przeprowadzono dla kury. Ustalono ją na pod-
stawie pojedynczej kości tarsometatarsus, która  
należała do samicy. Ponadto wśród kości udo-
wych znajdowały się cztery, których kanały szpi-
kowe wypełnione były całkowicie lub niemal 
całkowicie związkami mineralnymi, co jest cha-
rakterystyczne jedynie u niosek. W jednej z nich  
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kanał wypełniony był do połowy, a w pozostałych 
całkowicie (ryc. 264). 

Ślady rzeźnictwa

W zbadanych materiałach stwierdzono obecność 
różnorodnych śladów związanych z zasadniczym 
rozbiorem tuszy na półtusze i rozczłonkowaniem 
ciała w połączeniach stawowych. Zdecydowanie 
więcej odnotowano takich, na których stwierdzo-
no ślady czynności rzeźniczych, będących efektem 
porcjowania większych części tuszy na porcje prze-
znaczone do obróbki kulinarnej. Zaobserwowano 
je u bydła, świni, owcy, kozy, konia, dzika i jele-
nia. Szczegółową charakterystykę zawarto w osob-
nych wykazach (tab. 44–47), najbardziej charakte-
rystyczne zaprezentowano na rycinach. 

U pierwszego z gatunków, zarejestrowano kości 
ze śladami negatywów narzędzi rzeźniczych, będą-
cych efektem cięcia i rąbania. Najwięcej znajdowa-
ło się na żebrach, w tym ze zbioru średniowieczne-
go i datowanego na lata przed rokiem 1216 – począ-
tek XIII wieku – przed 1232. Ogółem ze wszystkich 
zbiorów zmierzono 198 żeber, na których stwier-
dzono negatywy ostrego narzędzia po obu stronach 
każdego z nich (ryc. 265). Dobrze czytelne ślady 
porcjowania stwierdzono na łopatkach. Najczęściej 
były to kilkucentymetrowe i kilkunastocentymetro-
we fragm. części środkowej kości (ryc. 266). Ślady 
rąbania odnotowano na kościach ramiennych, w tym 
na bloczkach końca dalszego (ryc. 267). Kolejne 
zauważono na kościach promieniowych (ryc. 268), 
śródręcza (ryc. 269:1–2), piętowych (ryc. 269:3–4; 
270; 271:2), skokowych (ryc. 271:1) i zdecydowa-
nie mniej na innych elementach (tab. 44–47). Do 
dosyć często stwierdzanych należą czynności odci-
nania ostrym narzędziem wyrostków poprzecznych 
na kręgach lędźwiowych, czy też wyrostków sta-
wowych kręgów piersiowych po obu stronach trzo-
nu. W efekcie w materiale znalazły się pojedyncze 
wyrostki poprzeczne (ryc. 272) i wyrostki kolczyste 
wymienionych elementów (tab. 44–47). Na jednym 
z kręgów piersiowych widoczne były ślady odpiło-
wania wyrostka kolczystego (ryc. 273), a na kręgu 
lędźwiowym ślady odcinania wyrostków poprzecz-
nych i rąbania prostopadle do osi (ryc. 274). 

Wśród egz. ze śladami po ostrych narzędziach 
zwraca uwagę trzon kości piszczelowej bydła. Na 
jego krawędzi boczno-doogonowej odnotowano 
negatywy ścinania tkanki kostnej na całej dł. Po-
wierzchnia powstała po tej czynności jest gładka,  

co pozwala przypuszczać, iż była wykonana narzę-
dziem o bardzo ostrym ostrzu (ryc. 275).

W przypadku świni ślady aktywności rzeźni-
czej notowano najczęściej na kręgach i łopatkach. 
W pierwszym przypadku, podobnie jak u bydła, 
były to ślady odrąbywania wyrostków poprzecz-
nych, widoczne niekiedy tylko po jednej ze stron 
trzonu kręgowego, a niekiedy po obu. Na łopatce 
negatywy narzędzia rąbiącego były umiejscowio-
ne na szyjce (ryc. 276). Jednak charakterystyczną 
cechą były dosyć często dobrze zachowane trzony 
kości ramiennych, promieniowych i łokciowych 
(ryc. 277). Na niektórych zauważono negatywy 
zębów, prawdopodobnie psich.

Na kościach pozostałych gatunków odnotowa-
no mniej śladów po zabiegach rzeźniczych. U ma-
łych przeżuwaczy powstały one po odcięciu moż-
dżeni od kości czołowej lub ich odrąbaniu razem 
z wymienioną kością oraz po porcjowaniu żeber 
(ryc. 278). Negatywy noża odnotowano na kości 
czołowej kota (ryc. 279). 

Wytwory z kości

W zbadanym zbiorze stwierdzono obecność kości, 
z których wykonano przedmioty użytkowe. Nie-
które z nich były mocno zniszczone, zachowały się 
jedynie ich części. Na niektórych kościach zano-
towano jedynie ślady obróbki i użytkowania (tab. 
22). Ogółem zarejestrowano 13, o zróżnicowanym 
składzie gatunkowym i anatomicznym. Najwię-
cej pochodzi ze zbioru datowanego na średniowie-
cze. Wykonano je wyłącznie z kości ssaków do-
mowych: bydła, świni i konia. Wśród nich domi-
nowały człony palcowe bliższe pierwszego z ga-
tunków (ryc. 280). Wyraźnie rzadziej do tego celu 
używano elementów kostnych konia i świni. Po-
sługując się konwencjonalnymi określeniami do-
tyczącymi funkcji tych przedmiotów stwierdzono, 
iż z kości konia – promieniowej (ryc. 281) i śród-
ręcza (ryc. 282) – były zrobione płozy sań. Jeden 
z końców żebra bydła został opracowany w ostrze 
(ryc. 283). Z kości strzałkowej świni wykonano 
przedmiot, zachował się z niego tylko fragm. Była 
to najprawdopodobniej igła (por. rozdz. I.4.8).

Kości ze zmianami patologicznymi

Zarejestrowano ogółem 27 kości, których pierwot-
ny kształt został zmodyfikowany w wyniku zmian 
chorobowych, najwięcej w materiałach z najstar-
szego okresu (tab. 48). Ponad połowę stwierdzo-
no u bydła, a następnie świni, dzika i pojedyncze 
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u konia, psa, kota oraz jelenia lub łosia. U bydła 
stwierdzono je na żebrach (ryc. 284), powierzchni 
stawowej panewki kości miedniczej (ryc. 285), ko-
ści śródstopia (ryc. 286; 313), a także na żuchwie 
i innych elementach szkieletu. Przykładem zmian 
patologicznych na zębach jest nieprawidłowe star-
cie korony zęba trzonowego górnego M3 (ryc. 287).

Zmiany chorobowe u świni odnotowano na pię-
ciu kościach kończyn. Były to efekty urazów, któ-
re spowodowały pęknięcia lub złamania. Stwier-
dzono je na kościach stawu łokciowego (ryc. 288) 
oraz piszczelowych i strzałkowych (ryc. 289; 290).  
W przypadku tych drugich, przyczyną było złama-
nie kości strzałkowej, co spowodowało jej prze-
mieszczenie się w kierunku trzonu kości piszcze-
lowej i zrośnięcie się z jej trzonem. Zwyrodnienia 
w stawie skokowym oraz zeszkliwienie powierzch-
ni stawowej widoczne były na kości piętowej tegoż 
gatunku (ryc. 291). 

U konia stwierdzono osteofit na krawędzi po-
wierzchni stawowej, na trzonie jednego z kręgów 
piersiowych, po jego lewej stronie, w części do-
głowowej (ryc. 292). U dzika stwierdzono zmiany 
na panewce kości miednicznej (ryc. 294) oraz na-
kostniak na kości piszczelowej, po jej stronie bocz-
nej (ryc. 295). Podobne nakostniaki były na kości 
piętowej jelenia, umiejscowione także na stronie  
bocznej (ryc. 296).

Obserwacje biometryczne i wysokość w kłębie

Pomiary zdjęto z zębów oraz z kości – najczęściej 
końców dalszych i bliższych, a rzadziej z całych 
egz. Znaczny zasób danych uzyskano dla bydła 
(tab. 49–54), świni (tab. 55–58), owcy (tab. 59), 
kozy (tab. 60), konia (tab. 61), psa (tab. 62), dzika 
(tab. 63–64), jelenia (tab. 65) i sarny (tab. 66). Na 
ich podstawie ustalono wartości wys. w kłębie tyl-
ko dla niektórych z wymienionych gatunków.

U bydła zmierzono możdżenie (tab. 49), zęby 
dolne trzonowe M3 (tab. 50) oraz kości kończyn, 
takie jak: promieniowa, piszczelowa (tab. 51), 
skokowa (tab. 52), śródręcza, śródstopia (tab. 53) 
oraz człony palcowe bliższe (tab. 54). Jego wys. 
w kłębie obliczona na podstawie kości skokowych 
wahała się w granicach ok. 96–116 cm (tab. 52). 
Ten sam parametr oszacowany z dł. dwóch kości 
śródręcza wynosił 99,5 i 103,4 cm, a z kości śród-
stopia odpowiednio 101,9 oraz 111,5 cm (tab. 53). 
Kość promieniowa należała do zwierzęcia mie-
rzącego 101,9 cm. Średnia wartość obliczona ze 
wszystkich danych (n=14) osiągnęła 103,7 cm,  

a rozstęp tej cechy zawiera się w przedziale  
96,1–116 cm. 

U świni zmierzono łopatkę (tab. 55), kości ra-
mienne, piszczelowe (tab. 56), promieniowe (tab. 
57), śródręcza III i IV, śródstopia IV, piętową  
i skokowe (tab. 58). Z pomiarów kości promienio-
wej, wymienionych kości śródręcza i śródstopia 
oraz piętowej i skokowych obliczono wys. w kłę-
bie. Z 11 kości, dla których oszacowano ten pa-
rametr wynika, iż ówczesna populacja świni osią-
gnęła zakres 66,1–83,4 cm, przy średniej 75,6 cm.

W przypadku owcy do pomiarów nadawa-
ły się jedynie kości długie. Wys. w kłębie obli-
czono z kości śródręcza i dwóch śródstopia. Ich 
wartości wynosiły odpowiednio: 62,3 oraz 60,1  
i 62,9 cm (tab. 59). Zmierzono nasadę bliższą ko-
ści promieniowej i nasady dalsze kości piszczelo-
wych kozy (tab. 60). 

U konia do badań nadawały się całe egz. kości 
śródręcza i śródstopia oraz człon palcowy bliższy 
przedni. Wielkość zwierząt, do których one nale-
żały ustalono na 129,7, 134,1 i 117,4 cm (tab. 61).

Zmierzono trzy całe kości psa, w tym śródrę-
cza i śródstopia oraz końce dalsze kości ramiennej 
i piszczelowej (tab. 62). Wys. w kłębie obliczona 
na podstawie trzech z nich zawierała się w prze-
dziale 68–71 cm.

Wys. dzika oszacowano na podstawie pięciu 
kości śródręcza III, trzech śródręcza IV, śródstopia 
III, dwóch śródstopia IV oraz trzech skokowych. 
Najniższy osobnik mierzył 89,3, a najwyższy osią-
gnął 111,7 cm (tab. 63). Oprócz całych egz. zmie-
rzono kilka nasad kości długich (tab. 64). W przy-
padku jelenia zmierzono kilkanaście kości (tab. 
65), a w odniesieniu do sarny uzyskano jedynie 
kilka pomiarów (tab. 66).

Dł. całkowitą ryb (TL) zrekonstruowano dla 
leszcza, lina, sandacza i suma (tab. 67) oraz je-
siotra (tab. 68). Z danych uzyskanych dla pierw-
szego z tych gatunków wynika, iż jego szcząt-
ki należały do osobników o wielkości 40–50 cm. 
Liny mierzyły ok. 25 i 35–40 cm. Spośród wy-
mienionych karpiowatych leszcze były większe 
od linów. Z danych dotyczących sandacza wynika,  
że jego szczątki należały do osobników o zróżnico-
wanej wielkości. Najmniejszy mierzył 50–60 cm, 
a największy 75–80 cm (tab. 67). Sumy i jesiotry, 
zgodnie z ich naturalnymi zakresami wielkości, 
były największymi rybami. Dwa okazy pierwsze-
go gatunku osiągały zakres 160–180 cm (tab. 67). 
Wielkość jesiotrów oszacowano dla 11 osobników. 
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Najmniejsze z nich miały 150–200 cm, a najwięk-
sze mogły osiągać nawet 250–300 cm (tab. 68).

Analizie biometrycznej poddano także żebra 
bydła, na których odnotowano ślady porcjowa-
nia. W tym celu zmierzono 198 egz. Ich dł. zawie-
rała się w przedziale 62–170 mm w zbiorze naj-
starszym, 33–130 mm w 1. połowie XIII wieku,  
45–144 mm w XIII wieku oraz 43–151 mm w ma-
teriałach datowanych ogólnie na średniowiecze 
(tab. 69). Na podstawie parametrów statystycz-
nych oraz ich graficznej ilustracji (wykres 36), 
można stwierdzić, iż najstarszy ze zbiorów odzna-
czał się dłuższymi żebrami w porównaniu do po-
zostałych, młodszych zbiorów.

Znaczenie historyczne i kulturowe  
danych archeozoologicznych 

Już w publikacjach archeozoologicznych z minio-
nego stulecia, relacjonujących pierwsze wyniki 
badań z rejonu wczesnośredniowiecznej aglome-
racji w Szczecinie wskazywano, że podstawą pro-
dukcji surowców pochodzenia zwierzęcego, prze-
znaczonych na pożywienie oraz do wytwarzania 
dóbr użytkowych, była hodowla ssaków, a zdecy-
dowanie mniejsze znaczenie odgrywało łowiectwo 
(Kubasiewicz 1958; 1960; 1962; Kubasiewicz, 
Gawlikowski 1967; 1971; Gawlikowski 1971). 
Podobnych przesłanek do powyższego stwierdze-
nia dostarczono w nowszych publikacjach, ujmu-
jących zestawienia szczątków grup zwierząt i ga-
tunków z wieloletnich badań archeozoologicznych 
nad wczesnośredniowiecznymi zbiorami kostny-
mi (Stępień, Gawlikowski 2009; Stępień, Gaw-
likowski, Baranowski 2010). Do takiego samego 
wniosku skłaniają także dane zebrane w odrębnej 
monografii, ujmującej publikowane i niepubliko-
wane badania M. Kubasiewicza i J. Gawlikow-
skiego oraz najnowsze ze wschodniej części su-
burbium (Osypińska 2013), tj. obszaru znajdujące-
go się obecnie pomiędzy ulicami Środową (Bursz-
tynową) i Rybaki oraz Rynkiem Warzywnym  
i ul. Mała Odrzańska (por. Dworaczyk, Kowalska 
2003a). Obok hodowli, niewątpliwie ważne było 
rybołówstwo uprawiane w rozlewiskach Odry 
oraz pobliskiego jeziora Dąbie (Chełkowski 1959; 
1965; 1966; Makowiecki 2003). Zważywszy na 
dominację w materiale archeoornitologicznym 
pozostałości kury (Nogalski 1984), można wska-
zać także istotną rolę tego gatunku w dostarczaniu 
mięsa i prawdopodobnie jaj.

Przegląd powyższych prac pozwala postawić 
jeszcze jedną tezę w odniesieniu do znaczenia po-
szczególnych gatunków domowych w uzyskiwa-
niu z nich mięsa. Z danych liczbowych wynika, 
iż wieprzowina była dominującym komponentem 
menu mięsnego o czym wnioskowano na podsta-
wie odsetka szczątków świni wynoszącego bli-
sko 60%, przy 28% bydła i 12% owcy/kozy (Stę-
pień, Gawlikowski 2009). We wschodniej części 
podgrodzia, w zbiorach zdeponowanych w kilku 
fazach X wieku wahał się w granicach 56–80% 
(Osypińska 2013, 77). Podobne dane uzyskano  
z badań M. Kubasiewicza i J. Gawlikowskiego dla 
zachodniej części (Osypińska 2013). Na tym tle 
niższe znaczenie wieprzowiny można wnioskować 
dla mieszkańców zasiedlających strefę wczesno-
średniowiecznego grodu. W zbiorach z tego miej-
sca, obok szacunków wskazujących przewagę świ-
ni nad bydłem (Kubasiewicz 1960; 1962), uzyska-
no też wskaźniki o odwrotnej relacji. Przykładem 
tego są udziały szczątków ssaków domowych kon-
sumpcyjnych z poziomów osadniczych 3–5 wyko-
pu VI na Wzgórzu Zamkowym, gdzie udział pierw-
szego ze ssaków w grupie gatunków domowych 
wahał się w granicach 48,5–53%, a drugiego 37– 
43% (Wzgórze Zamkowe, 343)2. Pozostałości te zo-
stały zdeponowane przez ludność zamieszkującej 
ten obszar w 1. połowie VIII – 1. ćwierci IX wieku 
(Cnotliwy, Rogosz 1983; Leciejewicz 1983)3. Jed-
nak w wykopie IV, w warstwie XIXa, o zbliżonej 
chronologii (2. połowa VIII – początek IX wie-
ku) udział świni oszacowano na 60%, podczas gdy 
bydła już tylko 33% (Wzgórze Zamkowe, 342).  

2 Autor pod tabelą odwołuje się do danych Jerzego Gawlikowskiego 
i Mariana Kubasiewicza.

3 Przewagę bydła (51%) nad szczątkami świni (33%) ze Wzgórza 
Zamkowego, dla materiałów datowanych na połowę 1. połowę 
XIII wieku, wskazała także w swojej monografii M. Osypińska 
(2013, 60). Jednak w części analitycznej nie podaje źródła prezen-
towanych danych, podobnie jak i w katalogu, w którym zamiesz-
cza tabelę z taksonami gatunkowymi i liczbą ich kości ogólnie dla 
Wzgórza Zamkowego, co graficznie prezentuje też na rycinie 15. 
Według spisu literatury zamieszczonego w pracy można sądzić,  
iż dokonane przez autorkę zestawienia są oparte na danych M. Ku-
basiewicza (1960; 1962), którego prace cytuje na str. 58. Jednak 
porównanie tych danych z zawartymi w pracach wymienionego 
autora wskazuje, iż podała ona błędne informacje, gdyż w obu 
publikacjach liczba szczątków świni we wszystkich wykopach  
i warstwach jest wyższa od bydła. Także na stronie 59 (tab. 6) wska-
zanie przez nią przewagi bydła (46%) nad szczątkami świni (37%) 
jest najpewniej pomyłkowe, podobnie jak w przypadku kolejnej 
tabeli nr 6, gdzie dla warstwy IV i V autorka podała błędną liczbę  
kości świni – 30 i bydła – 49. M. Kubasiewicz (1962) w przypadku 
pierwszego gatunku wskazał liczbę 49 i drugiego 29. 
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Na tej podstawie można wnioskować, iż w naj-
starszych etapach rozwoju ośrodka szczecińskie-
go, przynajmniej u części ludności, menu różniło 
się od tego u ludności zamieszkującej większość  
jego stref. 

Kończąc uwagi na temat ssaków domowych 
warto spostrzec wysoki udział szczątków ssaków 
dzikich w najstarszych zbiorach, wynoszący bli-
sko 16%. Jest on wyjątkowy w porównaniu z in-
nymi zbiorami wczesnośredniowiecznymi ze sta-
nowisk Pomorza Zachodniego, w których wymie-
niony wskaźnik na 13 przypadków na ogół nie 
przekracza 3%, a średnio wynosi zaledwie 1,3%  
(Stępień, Gawlikowski, Baranowski 2010). Podob-
nie, w materiałach z różnych wykopów Podzamcza 
w Szczecinie jest on znikomy (Osypińska 2013)4. 
Trzeba też dodać, iż tak wysoki odsetek szczątków 
tej grupy kręgowców jak w zbadanych materiałach 
jest rzadko spotykany w zbiorach wczesnośrednio-
wiecznych (Gręzak, Kurach 1996). Z osiedli o ta-
kiej samej randze jak Szczecin podobny jej udział 
odnotowano w materiałach z Kałdusa (Makowiec-
ki 2010), a ostatnio Poznania (Makowiecki 2016). 
Przytaczanie analogii z tak odległych miejsc pod 
względem dystansu, a także innych regionów pod 
względem środowiskowym jest o tyle ważne,  
iż w obu przypadkach udział szczątków wymie-
nionej grupy kręgowców był zróżnicowany w po-
szczególnych strefach. Tak więc na podstawie tych 
dwóch przykładów można wnioskować, iż zdepo-
nowanie szczątków fauny dzikiej w określonych 
miejscach, w większym udziale, może być uwa-
runkowane czynnikami społeczno-kulturowymi. 
Odwołując się do elitarnego znaczenia polowań 
w średniowieczu (Samsonowicz 1991) taka walo-
ryzacja obszarów z wyraźnie zaznaczoną obecno-
ścią zwierząt dzikich w topografii stanowiska ar-
cheologicznego wydaje się również zasadna. Tak 
więc, w najstarszej fazie użytkowania tego miej-
sca dziczyzna odgrywała ważną rolę w menu, a ga-
tunkami na które polowano najczęściej były ssaki  
z grupy animalia superiora, tj. dzik, jeleń i sarna.  
Nie wykluczono, iż w tym miejscu odbywały się 
wydarzenia o specjalnej randze społecznej, bądź 
miejsce to było zamieszkiwane przez grupę o eli-
tarnej pozycji społecznej. Z listy anatomicznej 
szczątków wymienionych gatunków wynika, iż do 
ważniejszych partii konsumowanych tusz należało 

4 Warto też zaznaczyć, iż nie jest to efekt obecności pozostałości 
poroża, którego obecność na skutek wytwórczości rogowiarskiej, 
niekiedy może zawyżać analizowany wskaźnik.

mięso z obu kończyn. Przyglądając się trendowi 
zmienności grup kręgowców trzeba dalej wnio-
skować, iż w kolejnym etapie nastąpił spadek spo-
życia dziczyzny. Warto też odnotować, iż jeden 
z bardziej cenionych gatunków, którym był bóbr 
został odnotowany jedynie w materiałach ze star-
szych faz osadniczych. To także w pewien sposób 
jest przesłanką, dzięki której można postulować 
ważną wówczas społeczną rangę zbadanego miej-
sca. Z drugiej jednak strony nie można wykluczyć,  
iż znaczenie polowań jako strategii zdobywa-
nia surowców pochodzenia zwierzęcego wzrosło  
w XII wieku w coraz bardziej dynamicznie rozwi-
jającym się ośrodku wczesnomiejskim. Taki wnio-
sek byłby uzasadniony także na podstawie da-
nych z Rynku Warzywnego. Wykazano tu wyraź-
ny wzrost szczątków ssaków dzikich w stuleciach 
XII i XIII w stosunku do wcześniejszych faz za-
siedlenia, tj. X i XI wieku z niemal śladowych od-
setków do ok. 5–8% (Leciejewicz, Wieczorowski 
1983, 548).

Odnosząc się do danych ichtiologicznych na-
leży zauważyć wyraźnie wyższy udział jesiotra 
w najstarszym zbiorze. Jest to prawdopodobnie 
efekt zjawiska zaobserwowanego szerzej, a zwią-
zanego ze spadkiem populacji tej ryby w Bałtyku  
i jej odłowów zarówno w Szczecinie jak i Wolinie, 
szczególnie czytelny w materiałach z XIII wieku 
(Makowiecki 2003, 110 n.).

Z rozkładów anatomicznych wynika, iż kon-
sumowano wszystkie partie tuszy świni, bydła, 
małych przeżuwaczy oraz ważniejszych gatun-
ków dzikich – dzika, jelenia i sarny. Na rzeź kie-
rowano zwierzęta z różnych grup wiekowych, jed-
nakże niektóre z nich stanowiły bardziej liczebne 
komponenty. Dotyczy to szczególnie stada świni,  
w którym to osobniki w wieku 12–16 miesięcy 
oraz 6–10 miesięcy były najczęściej przeznaczane 
do uboju. Zwierzęta ze starszych grup stanowiły 
coraz niższy odsetek. Z powyższej analizy wynika, 
iż szczególnie cenionym pożywieniem była wie-
przowina pochodząca ze sztuk, które były młode. 

Porównując powyższe dane z uzyskanymi z in-
nych osiedli wczesnośredniowiecznych, np. z Lubi-
na, czy Kołobrzegu-Budzistowa można stwierdzić, 
że w zbadanym zbiorze wyraźnie większy udział 
stanowiły sztuki młodsze, skoro w wymienionych 
ośrodkach dominującymi komponentami były głów-
nie osobniki w wieku 12–24 miesiące (Makowiecki 
2018) oraz 16–24 miesiące (Makowiecka, Mako-
wiecki 2007). Niestety, trudno odnieść wyniki badań 
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do rezultatów z innych części wczesnośredniowiecz-
nego Szczecina, gdyż zastosowano w ich przypad-
ku zbyt mocno zgeneralizowane kategorie wiekowe  
(Osypińska 2013, 122). 

Również w przypadku małych przeżuwaczy ce-
niono mięso z młodych osobników, skoro w stadzie 
kierowanym na ubój przeważały jagnięta, które 
nie przekroczyły trzech miesięcy. Jedynie w przy-
padku bydła większość mięsa uzyskiwano ze sztuk  
w pełni wyrośniętych o niemal ukończonym rozwo-
ju anatomicznym. Niewielką część rzeźnego stada  
stanowiły cielęta.

Na ogół podstawowe zasady rozbioru tuszy 
były jednakowe dla bydła, świni, owcy i kozy. 
Posługiwano się dwoma zasadniczymi katego-
riami narzędzi. Jedną z nich stanowiły noże, któ-
rych ostrza pozostawiły na powierzchni kości je-
dynie wąskie, płytsze lub głębsze negatywy. Słu-
żyły najczęściej do odcinania (filetowania) mię-
sa. Drugi rodzaj stanowiły narzędzia, które można 
określić jako ciężkie, które nie tylko rozcinały tu-
sze zwierzęce, lecz dzięki swej masie i ostrej ma-
sywnej klindze przecinały kości na wylot. Prowa-
dzono nimi zasadniczy podział na półtusze, pro-
wadząc linie rąbania wzdłuż trzonów kręgowych 
po obu ich stronach, a nawet przecinając je przez 
środek. Narzędziami tymi przecinano też kręgo-
słup prostopadle do jego osi. Służyły też do roz-
członkowania w połączeniach stawowych, lub też  
w ich okolicach. Niektóre były wystarczająco ostre 
i ciężkie do przerąbania nawet masywnych trzo-
nów kości piętowych czy skokowych z tuszy by-
dła. Do tej samej kategorii można zaliczyć narzę-
dzia służące do porcjowania żeber na mniejsze czę-
ści. Nie wykluczono, iż odnotowane ślady powsta-
ły w wyniku stosowania tasaka, a więc narzędzia, 
którym posługiwali się wyspecjalizowani rzeź-
nicy. Ich obecności można spodziewać się szcze-
gólnie po nadaniu praw miejskich w 1243 roku. 

Na zakończenie uwag dotyczących technik rzeź-
niczych należy zwrócić uwagę na kość piszczelo-
wą bydła ze negatywami pozostawionymi po bar-
dzo ostrym narzędziu (ryc. 275). Okazy o takich sa-
mych znamionach spotykane są niezwykle rzadko. 
Ostatnio udokumentowano je w Poznaniu, w strefie 
dawnej dzielnicy żydowskiej. Były to kości udowe 
i piszczelowe pochodzące od owcy/kozy oraz by-
dła znalezione wśród noszących ślady rąbania bar-
dzo ostrymi, ciężkimi narzędziami (Makowiec-
ki 2016, 217 n.). Warto podkreślić, że takich nie 

zarejestrowano wśród kości świń. Ślady te były 
na tyle odmienne od powszechnie spotykanych  
w materiałach z Poznania, że biorąc pod uwagę 
kontekst socjotopograficzny stanowiska, a tak-
że analogie znane z innych miast oraz z badań et-
nozooarcheologicznych, uznano je za przesłankę 
wskazującą na wyszukane techniki rzeźnictwa ko-
szernego (Makowiecki 2016, 220). Niewykluczo-
ne, że średniowieczna kość ze Szczecina została 
poddana takim technikom, a więc wskazywałaby 
istnienie gminy żydowskiej, najprawdopodobniej  
w późnośredniowiecznym mieście. 

Zwierzęta domowe, tj. bydło, świnia, owca, 
koza, koń i pies, których szczątki odkryto w zba-
danym wykopie pod względem formy i wielko-
ści były zbliżone do populacji z ośrodków wczes-
nośredniowiecznych5 i samego Szczecina6, czy 
nawet szerzej z tej strefy Europy (por. Benecke 
1994). W przypadku psa warto jednak podkreślić, 
iż oszacowane wys. w kłębie odpowiadają osobni-
kom rosłym, w populacjach wczesnośredniowiecz-
nych rzadko osiągających takie wartości (por. Ma-
kowiecki 2006a). Według współczesnych warto-
ści wzorcowych dla współczesnych ras osobniki 
te były większe od owczarka niemieckiego, oga-
ra polskiego, czy też wyżła niemieckiego. Wys. 
w kłębie wymienionych ras wynosi ok. 55–66 cm 
(Frankiewicz, Szymankiewicz 1987, 92). Były 
mniejsze od charta polskiego, którego wys. w kłę-
bie wynosi ok. 68–80 cm (Borkowski 1987, 260).

Na uwagę zasługuje odkrycie kości udowej ja-
strzębia (ryc. 297). Gatunek ten został udokumen-
towany także w zbiorach z Rynku Warzywnego 
(Nogalski 1984). W materiałach wczesnośrednio-
wiecznych jego szczątki znajdowane są w więk-
szości kolekcji pochodzących z ważniejszych oś-
rodków7. Według danych etnohistorycznych (np. 
Cygański 1842; Kromer 1853; Wodzicki 1858)  
a także archeozoologicznych8 nie ulega wątpliwo-
ści, iż jastrzębie były wykorzystywane w łowach. 

5 Np. Kubasiewicz, Gawlikowski 1965; Schramm 1967; 1976; Ma-
kowiecka, Makowiecki 2007; Makowiecki 2001; 2010.

6 Kubasiewicz 1962; Gawlikowski 1971; 1989; Kubasiewicz, Gaw-
likowski 1967; 1971; Osypińska 2013.

7 M.in. takich jak: Kołobrzeg-Budzistowo (Nogalski 1984), Gdańsk 
(Nogalski 1984; Makowiecki, Gotfredsen 2002); Kałdus (Mako-
wiecki, Wussow, Müller 2007; Makowiecki 2010), Ostrów Lednicki 
(Makowiecki, Tomek, Bochenski 2014), Poznań (Waluszewska- 
-Bubień 1984), Gniezno (Waluszewska-Bubień 1984; Makowiec-
ki 2012), a także na południu Polski, w Opolu, czy Wrocławiu  
(Waluszewska-Bubień 1984).

8 Prummel 1997; Dobney, Jaques 2002; Makowiecki 2006b; Zeiler 2010; 
Thys, Van Neer 2010, Makowiecki, Wussow, Müller 2007; 2014.
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Tak też można wyjaśnić obecność kości jastrzębia 
w Szczecinie. Podkreśla się jednak, iż do tego celu 
bardziej nadawały się samice niż samce (Prummel 
1997). Toteż szczątki pierwszej z płci są najczę-
ściej znajdowane także w zbiorach wczesnośre-
dniowiecznych ośrodków w Polsce, np. na Rynku 
Warzywnym w Szczecinie, w Gdańsku (Nogalski 
1984), w ośrodkach wielkopolskich (Makowiec-
ki, Tomek, Bochenski 2014), czy Kałdusie (Ma-
kowiecki, Wussow, Müller 2007). Trzeba jednak 
zauważyć, iż rozmiary kości udowej9 znalezio-
nej w zbadanych materiałach bardziej odpowia-
dają samcom. To w pewien sposób osłabia wyja-
śnienie obecności kości tego gatunku poprzez po-
wyższą tezę. Z drugiej jednak strony należy pa-
miętać, iż jastrząb zasiedla obszary leśne. Trud-
no więc wnioskować, iż znaleziona kość tego ga-
tunku w kontekście depozytów pochodzenia an-
tropogenicznego to efekt naturalnej śmierci ptaka  
w strefie zasiedlonej przez człowieka. Należy ra-
czej przyjąć znany pogląd, iż osobniki używane do 
polowań po śmierci nie były zjadane, lecz trafiały 
na śmietnisko (Prummel 1997). Warto też zazna-
czyć, iż to właśnie w tej części suburbium odnoto-
wano wysoki udział ssaków dzikich, w tym zająca 
i gęsi, a więc gatunków, na które polowano uży-
wając jastrzębi (Prummel 1997).

Na podstawie danych paleopatologicznych, 
można stwierdzić, iż zwierzęta domowe odznacza-
ły się takim samym stanem zdrowotnym jak w in-
nych ośrodkach. W materiałach z Wolina (Gaw-
likowski, Kobryń 1997), Kałdusa (Makowiecki 
2010), Łęczycy (Makowiecki 2014) odkryto ta-
kie same zmiany patologiczne. Były one efek-
tem utrzymywania zwierząt w ciasnych pomiesz-
czeniach, co w przypadku ich tratowania się po-
wodowało pęknięcia i złamania żeber. Siła mięśni 
bydła była na tyle intensywnie wykorzystywana  
w zaprzęgu, iż w efekcie na powierzchniach sta-
wowych panewki miednicy dochodziło do kokso-
artrozy. U świni charakterystyczne były też zła-
mania kości strzałkowych, a następnie ich zro-
śnięcie się z trzonem kości piszczelowych. Przy-
najmniej część schorzeń objawiała się na ze-
wnątrz. Jednak zwierzęta nie były zabijane, lecz 
użytkowane, czy też pozostawiane bez leczenia  
(Gawlikowski, Kobryń 1997). 

9 Bd=15,4 mm – według danych Schmidt-Burger (1982) wartość tego 
pomiaru u współczesnych jastrzębi wynosi dla samic 18,3–19,3 mm, 
a dla samców 14,9–16,3 mm. 

Podsumowanie

Powyższe wyniki badań, przy obecnym rozpoz-
naniu gospodarki zwierzętami we wczesno-
średniowiecznej aglomeracji w Szczecinie tyl-
ko w niewielkim stopniu mogły go poprawić.  
W tym względzie można wskazać bardziej wy-
kwintne menu w starszym okresie zasiedlenia 
tej części suburbium. Składały się na nie wyso-
ki udział dziczyzny i jesiotra oraz zjadanie więk-
szych porcji mięsa z wołowych żeber. Dodatkowo 
można wnioskować, iż we wszystkich fazach spo-
żywano wysokiej jakości wieprzowinę, tj. z mło-
dych osobników. O wyjątkowości tego miejsca 
można zaś wnioskować na podstawie obecności 
nie tylko szczątków ssaków dzikich, lecz jastrzę-
bia oraz psów należących do form o dużych roz-
miarach, które mogły być wykorzystywane w po-
lowaniach. Odrębność menu jest czytelna także  
w mniejszym spożyciu wieprzowiny tej części 
suburbium w porównaniu do menu ludności z po-
zostałych stref (por. tab. 70).

Warto też podkreślić, iż dzięki przeprowadzo-
nym badaniom można było wskazać niektóre ce-
chy technik rozbioru tuszy i porcjowania oraz ist-
nienie wyspecjalizowanych osób zajmujących  
się rzeźnictwem.

Niewątpliwie w części poświęconej wyjaśnia-
niu historycznego znaczenia danych archeozoolo-
gicznych czytelnik spostrzegł kilka tez alternatyw-
nych, bez jednoznacznego opowiedzenia się, która  
z nich jest bardziej prawdopodobna. Takie stano-
wisko wynikało ze świadomości, iż celem niniej-
szego rozdziału była przede wszystkim prezen-
tacja materiału. Naturalną zaś konsekwencją, do 
której jest zobowiązany każdy badacz źródeł histo-
rycznych, w tym archeozoologicznych, było zwró-
cenie uwagi na zagadnienia wymagające przepro-
wadzenia bardziej wnikliwych analiz porównaw-
czych, w miarę możliwości na podstawie pełnego 
pakietu metodologiczno-metodycznego (por. Ma-
kowiecki 2010, 18), który ograniczyłby do mini-
mum nieuzasadnione interpretacje, tj. niemające 
związku z danymi empirycznymi. Dlatego nale-
ży mieć nadzieję, iż planowane badania archeozo-
ologiczne z kolejnych obszarów Podzamcza, wraz 
z wynikami wcześniejszych badań, pozwolą na 
powrót do zagadnień zgłoszonych w niniejszym 
opracowaniu i zgłoszonych przez cytowanych  
powyżej badaczy.
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Szczecin, podobnie jak Kołobrzeg, Gdańsk czy El-
bląg, jest od wielu lat przedmiotem badań arche-
ologicznych (Nadodrzańskie centrum). Badania ar-
cheobotaniczne towarzyszyły wykopaliskom w tym 
ośrodku już w latach 60. ubiegłego wieku. Mate-
riał roślinny pozyskano z badań na terenie Zamku 
Książąt Pomorskich i Podzamcza w rejonie Rynku 
Warzywnego (Klichowska 1960). Były to głównie 
szczątki roślin uprawnych: zbóż, owoców i warzyw. 
Wśród tych ostatnich wystąpiły rzadko zachowu-
jące się na stanowiskach podmokłych ślady roślin 
motylkowych – bobu, bobiku, soczewicy i grochu. 

Prace archeologiczne w obrębie kwartału I, za-
planowane w ramach projektu Civitas et urbs. 
Szczecin od średniowiecza do współczesności, 
obejmują również opracowania przyrodnicze. Do-
starczone do analizy szczątków makroskopowych 
próby botaniczne stanowią niewielki wycinek ma-
teriału roślinnego, który z pewnością zachował się 
w nawarstwieniach archeologicznych. Celem opra-
cowania archeobotanicznego było opisanie zna-
lezisk roślinnych i próba wskazania ich funkcji  
w dawnym Szczecinie.

Analiza archeobotaniczna objęła 15 próbek 
(tab. 71) pochodzących z badań archeologicznych 
w obrębie kwartału I na Starym Mieście w Szcze-
cinie (ryc. 1). Materiał został pobrany przez arche-
ologów w trakcie eksploracji warstw związanych  
z konstrukcją wału i budynku ramowo-słupowego, 
których chronologia obejmowała okres od XII do 
XIII wieku. Wyjątek stanowiło wypełnisko nowo-
żytnej latryny nr 1. Jej funkcjonowanie przypadało 
na XVI–XIX wiek. 

Wyniki oznaczeń diaspor konfrontowano z ma-
teriałem porównawczym zgromadzonym w kolekcji 
karpologicznej Pracowni Paleoekologii i Archeobo-
taniki Uniwersytetu Gdańskiego (CRefColl-UGDA) 
oraz z porównawczymi materiałami briologicznymi 
z zielnika UGDA-B.

Oznaczanie pestek z rodzaju Cerasus dokona-
no na podstawie cech metrycznych mierząc ich  
dł. i szer. Następnie dla każdego okazu, posługując 
się programem „Pestka” obliczono stosunek dł. do 
szerokości oraz umieszczano wyniki na opracowa-
ny przez M. Wójcickiego (1988) wykres, zawiera-
jący obszary zmienności obu cech dla pestek z ro-
dzaju Cerasus. Przy oznaczaniu pestek stosowano 
także kryteria morfologiczne (Kroll 1978; Schoch, 
Pawlik, Schweingruber 1988), do których nale-
żą takie cechy, jak: kształt, struktura powierzchni, 
sposób wykształcenia szwu brzusznego i grzbieto-
wego oraz przebieg blizny przyczepu. 

Nazwy taksonów roślin naczyniowych przyję-
to za Mirek, Piękoś-Mirkowa, Zając 2002. Mchy 
oznaczono kluczem B. Szafrana (1961) oraz A.J.E. 
Smitha (2004). Nazwy gatunków podano według  
R. Ochyra, J. Żarnowiec, H. Bednarek-Ochyra (2003). 
Materiał jest przechowywany w Pracowni Paleoeko-
logii i Archeobotaniki Uniwersytetu Gdańskiego.

Materiał archeobotaniczny stanowiły pozosta-
łości roślin naczyniowych oraz mchów (tab. 72). 
W próbie z wypełniska latryny nr 1 (3/1/P) stwier-
dzono wysegregowane i wstępnie oczyszczo-
ne przez archeologów pestki, wśród których za-
chowały się okazy wiśni pospolitej (Cerasus vul-
garis L.), czereśni (Cerasus avium L.), śliwy lu-
baszki (Prunus domestica L. subsp. insititia) oraz 
śliwy tarniny (Prunus cfr spinosa L.). W skład 
prób 180/1/P, 181/1/P, 196/1/P i 257/1/P wchodzi-
ły całe okazy lub fragm. łupin orzecha laskowego  
(Corylus avellana L.).

W dziesięciu próbkach mszystych znaleziono 
ślady dwóch gatunków mchów (Drepanocladus 
aduncus (Hedw.) Warnst., Limprichtia revolvens 
(Sw. ex anon.) Loeske) oraz jednego, którego 
oznaczenie pozostaje w randze rodzaju (Campy-
lium sp.). W większości przypadków w skład darni 
wchodził jeden typ mchu, a w dwóch przypadkach 
(55/1/P, 143/1/P) zanotowano po dwa taksony.

II.17. Średniowieczny materiał botaniczny
Monika Badura, Bartłomiej Hajek

Civitas et urbs.  
Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I

Szczecin 2019, 209–210



210

Wszystkie taksony roślin naczyniowych repre-
zentują gatunki użytkowe z grupy uprawnych oraz 
zbieranych ze stanu dzikiego (tab. 72). Ślady no-
wożytnych pestek czereśni, wiśni i śliw zachowa-
nych w wypełnisku latryny to z całą pewnością 
pozostałości owoców konsumpcyjnych, które tra-
fiły do obiektu np. wraz z odpadkami kuchenny-
mi (Greig 1981). O popularności orzechów lesz-
czyny świadczą liczne nagromadzenia łupin od-
najdywane na terenach dawnych miast Pomorza 
(Badura 2011, 2016; Latałowa et al. 2007; 2009). 
Łupiny zachowane w nawarstwieniach kwartału I 
w Szczecinie są prawdopodobnie rodzajem śmie-
ci wyrzucanych w przeszłości po spożyciu smacz-
nych orzechów. W średniowieczu orzechy lesz-
czyny stanowiły ważne uzupełnienie diety (Twa-
rowska 1983). Ślady Corylus avellana zanotowa-
no w Szczecinie już w trakcie wykopalisk na zam-
ku (XII–XIII wiek) w latach 60. ubiegłego wieku, 
podczas których natrafiono na obfite znaleziska 
leszczyny w postaci orzechów (Klichowska 1960). 

W okresie średniowiecza mech był podstawo-
wym materiałem uszczelniającym stosowanym 
w różnego typu budownictwie (Smolarek 1969; 
Barnycz-Gupieniec 1984; Jarosińska 1999). Wy-
dobyte w trakcie prac archeologicznych w obrę-
bie kwartału I w Szczecinie kępki mchów praw-
dopodobnie pełniły tego typu zadanie, zabezpie-
czając elementy budynku ramowo-słupowego oraz 
skrzyń związanych z wałem. Dodatkowo mchy 
zostały wydobyte z przestrzeni pomiędzy częścia-
mi dębowej dłubanki (z nadbudowanymi burta - 
mi), która odwrócona dnem do góry stanowiła 
część wymoszczenia warstwy XII w wykopie nr 13  
(próba 55/1/P) (ryc. 101). Analiza biologicz-
na wskazała obecność Drepanocladus aduncus 

(Hedw.) Warnst., gatunku który w średniowieczu 
należał do powszechnie stosowanego w szkut-
nictwie (Gos, Ossowski 2009). Wiązało się to 
z łatwością formowania z tego mchu uszcze-
lek. Wszystkie stwierdzone w próbach mchy re-
prezentują rośliny bagienne, rosnące na podło-
żach lekko kwaśnych, obojętnych do umiarko-
wanie zasadowych. D. aduncus (Hedw.) Warnst. 
należy do typowych mchów bagiennych i torfo-
wiskowych, przy czym rośnie on zwykle na tor-
fowiskach niskich i przejściowych, słabo kwa-
śnych. Gatunek ten jest również notowany na 
wilgotnych łąkach i mechowiskach. Limprichtia  
revolvens (Sw. ex anon.) Loeske jest spotykany na 
ogół na torfowiskach niskich, mechowiskach lub 
wilgotnych łąkach. Preferuje podłoża o odczynie 
obojętnym lub lekko zasadowym, stosunkowo bo-
gate w węglan wapnia. Do rodzaju Campylium na-
leżą mchy typowe dla wilgotnych łąk, młak, turzy-
cowisk, torfowisk niskich i przejściowych. Obec-
ność wymienionych mchów może świadczyć o ich 
powszechnej dostępności na terenach bagiennych  
w pobliżu Szczecina w XII–XIII wieku.

Badania pozostałości roślinnych zaprezento-
wane w niniejszym rozdziale stanowią niewielki 
przyczynek do odtworzenia roli roślin w dawnym 
Szczecinie. Wynika to z faktu, że materiał przeka-
zany do analizy archeobotanicznej stanowiły oka-
zy wysegregowane w trakcie prac na stanowisku. 
Tego typu znaleziska w większości przypadków 
nie wnoszą żadnych ważnych informacji, poza od-
notowaniem obecności określonego gatunku w ba-
danej warstwie. Mimo to na uwagę zasługują zna-
leziska mchów, które stanowią doskonały przykład 
umiejętności człowieka w wykorzystywaniu roślin 
występujących naturalnie w jego otoczeniu.

Monika Badura, Bartłomiej Hajek
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W końcowej fazie drugiej wojny światowej teren 
Starego Miasta w Szczecinie został niemal całko-
wicie zniszczony podczas alianckich bombardo-
wań. Ciągnąca się przez całe dziesięciolecia odbu-
dowa i zagospodarowywanie na nowo tego terenu 
dały możliwość przeprowadzenia badań archeolo-
gicznych na dużą skalę. Mankamentem było jed-
nak to, że w większym lub mniejszym stopniu były 
one ograniczane i dostosowywane do zakresu ro-
bót budowlanych. W trakcie wykopalisk w kilku-
nastu wykopach natrafiono m.in. na pozostałości 
wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych, 
co w połączeniu z wynikami prac geomorfologicz-
nych pozwalających na odtworzenie pierwotne-
go ukształtowania terenu (Wolny 1971; Borówka, 
Wolny 2011, 28–40) daje możliwość podjęcia pró-
by zrekonstruowania ich przebiegu oraz czasu po-
wstawania na poszczególnych odcinkach.

Pozostałości umocnień obronnych odkrytych 
na Wzgórzu Zamkowym pozwoliły na rozpozna-
nie i częściową rekonstrukcję przebiegu obwało-
wań wczesnośredniowiecznego grodu (Cnotliwy 
1983a, 253–254). Wzniesiono je na wierzchołku 
kulminacji wykorzystując naturalne walory obron-
ne wzgórza ograniczonego głę bokimi parowa-
mi o stromych skarpach. Wzmocniono je dodat-
kowo przez budowę fortyfikacji od strony połu-
dniowo-zachodniej, zachodniej, północno-zachod-
niej i północnej. Jądro wału tworzył nasyp glinia-
no-ziemny z bliżej nieokreślonymi konstrukcjami 
drewnianymi i oblicowaniem kamiennym. Dodat-
kowo od zachodu znajdowała się fosa. Rozpozna-
no kilka faz przebudowy wału grodowego datowa-
nych od 3. ćwierci IX stulecia do końca X wieku  
(Cnotliwy 1983a, 254).

Pozostawała jednak nadal niewyjaśniona kwe-
stia umocnień otaczających podgrodzie. Pano-
wał pogląd, oparty na informacjach zawartych  
w żywotach św. Ottona, że ta dzielnica miasta  
również była obwałowana. Domniemywano, że wał  

tzw. dolnej dzielnicy istniał już w 2. połowie X 
wieku, a na pewno funkcjonował w okresie po-
przedzającym zdobycie Szczecina przez wojska 
Bolesława Krzywo ustego1. Dyskutowana była też 
kwestia przebiegu linii obwałowań. Ścierały się 
dwa poglądy: pierwszy, że całe podgrodzie okalały 
umocnienia obronne (Wzgórze Zamkowe, ryc. 223; 
por. przypis 1), drugi, że wał nie tworzył zamknię-
tego pierścienia, a jego ramiona miały dochodzić 
jedynie do linii Odry, zaś sam odcinek nadrzecz-
ny miał być pozbawiony umocnień obronnych 
zgodnie z pewną zasadą obo wiązującą we wcze-
snośredniowiecznych ośrodkach nadbałtyckich  
(Filipowiak 1985, 67). Dopiero badania wykopa-
liskowe podjęte w związku z przystąpieniem do 
odbudowy Starego Miasta, a w szczególności te 
z końca lat 90. XX wieku, dostarczyły informacji 
umożliwiających podjęcie próby ustalenia przebie-
gu najstarszych umocnień podgrodzia (ryc. 298)  
(por. Dworaczyk, Słowiński 1998). 

Relikty wału uchwycono prawie jednocze-
śnie w kilku miejscach Podzamcza: po zachod-
niej stronie ulicy Panieńskiej (na wysokości Bra-
my Panieńskiej), przy ulicy Środowej (na wschód 
od Rynku Warzywnego) oraz przy ulicy Opłotki 
(na północny-wschód od Ratusza Staromiejskie-
go). Okazało się też, że de facto konstrukcje skrzy-
niowe obwałowań znane były już wcześniej (Ło-
siński 1996b, 75). Odsłonięto je w końcu lat sie-
demdziesiątych XX wieku w wykopie przy ulicy 
Kłodnej. Jednak początkowo zinterpretowane zo-
stały jako pozostałości nabrzeża (Rulewicz 1984,  
151–165). Dopiero ponowna analiza przeprowa-
dzona wiele lat później pozwoliła na uznanie odkry-
tych konstrukcji za relikty wału drewniano-ziem-
nego z końca XII wieku (Rulewicz 2003, 13–31).  

1 Leciejewicz 1962, 200–201; 1973, 72; Leciejewicz, Wieczorow-
ski 1983, 539; Chło pocka, Leciejewicz, Wieczorowski 1985, 40;  
Filipowiak 1985, 67.

III.1. Wczesnośredniowieczne umocnienia obronne
Anna Uciechowska-Gawron
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Ogół tych odkryć pozwolił ustalić, że wał otaczał 
podgrodzie od południa, wschodu i północy. Po-
czątki jego budowy, w oparciu o przesłanki arche-
ologiczne, ustalono na lata 80. XI stulecia, wy-
dzielając jednocześnie cztery fazy funkcjonowania  
i opisując konstrukcje z nim związane (Dwora-
czyk, Słowiński 1998, 279–283).

Kolejne badania prowadzone w 2000 roku na 
terenie kwartału I, po wschodniej stronie ulicy Pa-
nieńskiej przy miejskim murze obronnym z Basztą 
Panieńską, dostarczyły nowych, bardzo istotnych 
danych do rozpoznania wczesnośredniowiecznych 
umocnień obronnych. Odsłonięto we wnętrzne lico 
wału na odcinku o długości 12 m – fragment pół-
nocnego odcinka obwałowań, posadowionych po 
południowej stronie głębokiego parowu opadają-
cego w kie runku Odry. Tak założone wykopy prze-
cięły wał niemal od stopy po kulminację szczyto-
wą. Wyróżniono trzy główne fazy funkcjonowania 
umocnień obronnych, przy czym najmłodszą do-
datkowo podzielono na pięć podfaz.

Faza I (ryc. 23–30)

Najstarszy wał obronny miał postać nasypu glinia-
nego (warstwa XLVII), wzmocnionego prawdopo-
dobnie nielicznymi belkami układanymi równole-
gle do jego przebiegu. Faza I ze względów tech-
nicznych – zbyt dużą przesiąkliwość wody, zosta-
ła najsłabiej rozpoznana. Metodyczną eksplorację 
przerwano na głębokości ok. 3 m n.p.m. Strop cal-
ca osiągnięto dzięki zastosowaniu metody wiertni-
czej. Ustalono, że glina sięgała do poziomu 1 m 
n.p.m., co wskazywałoby, że maksymalna wyso-
kość zachowanego nasypu wynosiła ok. 3 m. Po-
niżej zalegały warstwy namuliskowe. Nieznana 
pozostaje szerokość podstawy wału. W oparciu  
o stratygrafię można domniemywać, że założenie 
to powstało przed końcem X wieku. 

Faza II (ryc. 31–37)

Budowa wału fazy II (warstwy XLVI–XLI) prze-
biegała w dwóch etapach. Rozpoczęto ją od usy-
pania niewielkiego jądra glinianego o wysokości  
ok. 0,5 m, oblicowanego konstrukcjami drewnia-
nymi w postaci długich belek ułożonych wzdłuż linii 
przebiegu wału i mocujących je krótkich beleczek – 
etap pierwszy. Od południa do jądra dochodziła sto-
pa utworzona z gliny z domieszką próchnicy, w któ-
rej zalegały po dobne konstrukcje. Warstwa ta wy-
znaczała południowy zasięg wału. Na tak przygo-
towanym podłożu podwyższono jądro o ok. 1,3 m.  

Dla jego wzmocnienia zastosowano luźną kon-
strukcję podkładkową – wariant konstrukcji prze-
kładkowej (Chmielowska, Marosik 1989, 42–43). 
Połupane na ćwiartki niewielkie beleczki układa-
no poprzecznie w stosunku do linii przebiegu wału, 
opierając je na długich legarach – okrąglakach  
zabezpieczających konstrukcję od zewnątrz. Całość 
przełożono warstwami gliny. Konstrukcje podkład-
ki sięgały do ¾ wysokości ją dra, powyżej nie wy-
stępowały. Stok jądra był stromy, uformowany pod 
kątem nieomal 90° w stosunku do podłoża. 

Kolejnym, drugim etapem budowy było posze-
rzenie umocnień na południe o ok. 1,3 m i podwyż-
szenie o ok. 0,4 m. Dokonano tego oblepiając stok 
jądra na przemian gliną i próchnicą, tworząc w ten 
sposób „gruby płaszcz” (do 1,85 m wysokości), 
który zawierał pojedyncze elementy drewniane. 

Do budowy wału fazy II użyto głównie drew-
na dębowego. Konstrukcje były dobrze czytelne  
w części zachodniej wykopu nr 14, w części 
wschodniej natomiast uległy dużym zniszczeniom, 
były nadpalone. Szacunkowo można przyjąć, że 
szerokość wału w fazie II wynosiła 10–11 metrów. 
Warstwy spalenizny wskazują, że został zniszczo-
ny w wyniku pożaru. Przy określaniu chronolo-
gii uwzględniono przede wszystkim wyniki analiz 
dendrochronologicznych (tab. 73)2, przesłanki stra-
tygraficzne oraz materiał ceramiczny. Z konstruk-
cji wału II fazy wydatowane zostały dwie próbki 
drewna: 996+x/-7 i 996+x/-7. Frekwencja poszcze-
gólnych rodzin form naczyń wskazuje na prze-
łom X i XI – początek XI wieku (por. rozdz. I.4.1). 

Do czasu podjęcia badań na kwartale I zosta-
ły odkryte i przeanalizowane odcinki wału obron-
nego w obrębie kwartału VI – odcinek wschod-
ni, oraz XII – odcinek południowy. Na podstawie 
próbek dendrochronologicznych i analiz materia-
łu ruchomego uznano, że powstały one w latach  
80. XI stulecia. Jednak dzięki przeprowadzonym 
badaniom na terenie kwartału I wiemy, że przy-
najmniej na odcinku północnym powstały one już 
przed końcem X wieku. 

Po destrukcji wału fazy II spowodowanej po-
żarem, na osuwisko pochodzące najprawdopodob-
niej ze zniszczonego szczytu nałożyła się od strony 
południowej warstwa osadnicza, w której odkryto 
dwa budynki – plecionkowy (nr 6) z klepiskiem  
i paleniskiem kamiennym w obudowie drewnianej, 

2 Analizy dendrochronologiczne zostały wykonane przez T. Ważnego 
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
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oraz zrębowy (nr 5) także z glinianym klepiskiem 
(ryc. 38). Fragmenty naczyń ceramicznych znale-
zione w nawarstwieniach związanych z tymi bu-
dynkami pozwalają je datować na ok. połowę XI 
wieku (por. rozdz. I.4.1).

Faza III

Kolejne prace związane z odbudową i poszerze-
niem umocnień obronnych oznaczono jako faza 
III. Na terenie zajętym uprzednio przez osadnic-
two pojawiła się warstwa niwelacyjna. Nadbudo-
wano i posze rzono jądro, którego podstawa wyno-
siła w tej fazie ok. 10 m szerokości. Struktura wału 
była zróżnicowana. Do glinianego jądra dostawia-
no dalsze konstrukcje, co spowodowało poszerze-
nie umocnień u podstawy do ponad 22 m. W tej 
fazie widoczna jest zmiana konstrukcji elementów 
drewnianych. Tym razem do licowanego drewnem 
jądra glinianego dostawiono skrzynie drewniane. 
W warstwach i konstrukcjach na stoku zaobser-
wowano destrukcyjne działanie pożarów. Te nastę-
pujące po sobie zniszczenia i odbudowy stały się 
pod stawą do wydzielenia kolejnych podfaz. 

Podfazę 1 (warstwy XXXIII–XXIX) (ryc. 42–45,  
46–56), w której podstawą konstrukcji były skrzy-
nie wypełnione gliną i mierzwą, wydatowano na 
koniec 1. i 2. ćwierć XII wieku. Z próbek drewna 
oddanych do analizy dendrochronologicznej uzy-
skano dwie daty: 1096+x/-7 i 1108+x/-7. W podfa-
zie 2 (warstwy XXVIII–XXV) (ryc. 58, 55–62) na 
zniszczone w wyniku pożaru konstrukcje i nawar-
stwienia tworzące wał nałożono warstwę niwe-
lacyjną w postaci gliny i mierzwy przemieszanej  
z dużą ilością szczątków drewna. Konstrukcje 
drewniane z tej podfazy zachowały się głównie  
w postaci długich belek leżących wzdłuż linii, ob-
licowanego kamieniami jądra i fragmentów znisz-
czonych skrzyń. Nie ochroniło to jednak konstruk-
cji przed pożarem. W krótkim czasie wał został nie-
omal doszczętnie spalony. Z konstrukcji pozyska-
no tylko jedną próbkę, datowaną na lata 1110/1111. 
W podfazie 3 (warstwy XXIV–XX) (ryc. 57–75, 
62–63) płytkie skrzynie ustawiono wprost na spa-
leniźnie. Na wypłaszczającym się stoku u podnó-
ża wału odsłonięto fragment pozostałości budyn-
ku zrębowego (nr 4) zbudowanego z solidnych 
belek sosnowych i dębowych z glinianym klepi-
skiem. Być może był to budynek strażnicy bądź 
też magazyn. Podobne budowle wkomponowa-
ne w konstrukcje wału zaobserwowano również 

na kwartale VI, na jego wschodnim odcinku (por. 
Dworaczyk 2003b, 293). Znane są też z Rusi  
Kijowskiej, gdzie określono je jako izbice dla za-
łogi (Hensel 1987, 487) oraz z Wrocławia, gdzie 
interpretowane są jako magazyny lub więzienia 
(Kaźmierczyk, Kramarek, Lasota 1979, 121 n., 
ryc. 2). Pod uwagę należy też brać hipotezę, iż 
jest to również skrzynia z konstrukcji wału, cho-
ciaż znajdująca się w jej wnętrzu szaro-żółta glina 
znacząco różni się od wypełniska innych skrzyń, 
które zazwyczaj wypełniane były mieszaninami 
mierzwy i próchnicy, często ze szczątkami drewna. 

Wzdłuż wschodniej ściany budynku nr 4, na 
szczyt wału prowadziła droga wymoszczona sze-
rokimi dranicami ułożo nymi na legarach. Bezpo-
średnio na północ od budynku odsłonięto wymosz-
czenie, na które składały się również fragmenty 
burt łodzi klepkowych łączonych kołkami. Z belek 
konstrukcji uzyskano pięć próbek dendrochrono-
logicznych, da towanych na koniec lat 40. i lata 50. 
XII wieku. Na tej podstawie można przypuszczać, 
że wał tej podfazy powstał ok. połowy XII wieku. 
Jednak na młodszą chronologię wskazuje struktura 
zespołu ceramiki. Całość danych pozwala datować 
tę fazę umocnień obronnych na 4. ćwierć XII wieku, 
być może na 8. jego dekadę (por. rozdz. II.2-II.6).

Podfazę 4 (warstwy XIX–XVI) (ryc. 79–93, 94)  
charakteryzuje konstrukcja z belek ułożonych 
wzdłuż osi wału, z prostopadłymi, zaostrzonymi 
krótszymi belkami (ostrogami). W części połu-
dniowej wykopu nr 13, w rozwalisku wśród belek 
natrafiono na rozwidlony konar przypominający 
hak. Podobne wystąpiły w konstrukcjach wału na 
kwartale XII w południowej części przebiegu wału 
(Dworaczyk, Słowiński 1998, 279 n.). U podnó-
ża umocnień odsłonięto moszczoną drogę – uli-
cę (?) ułożoną z dranic, wzdłuż wewnętrznej linii 
obwałowań. Podobne konstrukcje wystąpiły rów-
nież na kwartale VI (Dworaczyk 2003b, 290–291). 
Z belek konstrukcji tej pod fazy pochodzi 10 dato-
wanych prób dendrochronologicznych. Wszyst-
kie one mieszczą się w przedziale od końca lat 60. 
do lat 80. XII wieku. Struktura zespołu ceramicz-
nego wskazuje, że wał tej podfazy funkcjonował  
w 4. ćwierci XII wieku, prawdopodobnie w 9. jego 
dekadzie (por. rozdz. II.2–II.6).

W podfazie 5 (warstwy XV –XIV) (ryc. 95, 96– 
98) po zniszczeniach pożarowych przystąpiono do 
odbudowy wału porządkując i niwelując teren. Na 
stoku postawiono nowe skrzynie wypełnione gliną 

III.1. Wczesnośredniowieczne umocnienia obronne



216

i ka mieniami. Jądro wału z tej podfazy było nie-
mal całkowicie zniszczone. Z podfazy 5 po chodzi 
pięć datowanych prób dendrochronologicznych, 
wyznaczających przedział czasowy między koń-
cem lat 70. a latami 90. XII wieku. Ogólnie moż-
na przyjąć chronologię tej podfazy na koniec XII  
i 1. ćwierć XIII wieku. W jednej ze skrzyń wału 
znaleziono migdałowatą tarczę, zwaną niekiedy 
normandzką (por. rozdz. II.7). 

Konstrukcje wału w fazie III wykonane były 
z drewna dość kiepskiej jakości, przeważały dąb 
i olcha, rzadsza była sosna i topola (por. rozdz. 
II.1.3). W początkach XIII wieku wał ponow-
nie uległ zniszczeniu i nie został odbudowany. 
Świadczą o tym pozostałości budynków mieszkal-
nych posadowionych na tym miejscu (najstarszy  
po wstał po 1216 roku).

Niemal vis-à-vis opisywanych wykopów, po 
zachodniej stronie ulicy Panieńskiej u jej wylo-
tu, podczas prac związanych z budową instala-
cji wodno-kanalizacyjnej w rejonie Baszty Pa-
nieńskiej w niewielkim wykopie również natra-
fiono na nawarstwienia związane z wczesnośre-
dniowiecznym wałem obronnym oraz odsłonię-
to mury będące prawdopodobnie pozostałością  
Bramy Panieńskiej (ryc. 114–118). Zbyt mała po-
wierzchnia wykopu nie pozwalała na jednoznacz-
ną interpretację odsłoniętych sekwencji stratygra-
ficznych. Wydaje się, że rysują się tu dwie fazy  
chronologiczne umocnień.

Faza starsza 

Do fazy tej zaliczono warstwy X–XVI, w obrę-
bie których nie odnotowano konstrukcji drew-
nianych. Są to przede wszystkim nasypy gliniane  
z warstewkami próchnicy, pomiędzy którymi wy-
stąpiły nieliczne węgielki drzewne oraz przepa-
lony piasek – ślady pożaru? Nie uchwycono za-
równo stopy wału, jak i jego szerokości i kierun-
ku przebiegu. Nieliczny znaleziony materiał cera-
miczny nosi cechy charakterystyczne dla ceramiki 
z IX–X wieku (por. rozdz. II.2-II.6). 

Faza młodsza

Zaliczono do niej bliżej nierozpoznane konstruk cje 
drewniane, po których zachowały się tylko ślady 
rozłożonego, a także spalonego drewna i węgielki 
drzewne w obrębie przeważnie glinianego wypełni-
ska. W nawarstwieniach tej fazy (warstwy VI–IXc)  

znaleziono niewielką ilość ceramiki datowanej na 
X–XI wiek (por. rozdz. II.2-II.6).

Zbieżność w datowaniu umocnień na Wzgórzu 
Zamkowym i tych ze starszej fazy w wykopie przy 
ulicy Panieńskiej oraz podobieństwo w strukturze 
nawarstwień (nasypy gliniane z niewielkim udzia-
łem konstrukcji drewnianych) wskazuje, iż może 
to być to samo założenie (por. Słowiński 2006,  
88–89). Z czasem, w związku z zajmowaniem 
przez osadnictwo terenów położonych coraz bli-
żej Odry (co miało nastąpić na początku XI wie-
ku) północne ramię umocnień obronnych „prze-
suwało” się coraz bardziej na wschód. Ten proces 
zdają się potwierdzać umocnienia młodszej fazy 
odsłonięte w wykopie po zachodniej stronie ulicy 
Panieńskiej oraz fazy II w wykopie nr 14 po jej 
wschodniej stronie (kwartał I). 

Generalnie można stwierdzić, że wydzielone  
na podstawie wcześniejszych badań fazy I–III 
rozwoju umocnień (Dworaczyk, Słowiński 1998,  
279–298) korespondują z fazą III (najmłodszą) 
umocnień odsłoniętych w wy kopie na kwartale 
I, przy Baszcie Panieńskiej. Trzeba jednak zwró-
cić uwagę, że począ tek tej fazy nie jest datowa-
ny na lata 80. XI wieku, ale dopiero na początek  
XII wieku. Prawdopodobnie wynika to z tego, że 
w tej części mógł funkcjonować nadal dobrze jesz-
cze zachowany wał fazy starszej (II), nowy nato-
miast był najprawdopodobniej budowany odcinka-
mi, a nie na całym obwodzie jednocześnie. Zakoń-
czenie procesu opasania całego podgrodzia umoc-
nieniami obronnymi miało miejsce w 4. ćwierci  
XI wieku (Dworaczyk, Słowiński 1998, 282).

Widoczne w konstrukcjach wału kolejne znisz-
czenia wywołane pożarami mogą być śla dami 
licznych, poświadczonych źródłowo najazdów 
duńskich i brandenburskich, w końcu XII i na 
początku XIII wieku (w latach 1173, 1189, 1198  
i 1205). Prawdopodob nie zdobycie i spalenie miasta  
w 1214 roku przez Brandenburczyków doprowa-
dziło do osta tecznego zniszczenia wałów (Chło-
pocka, Leciejewicz, Wieczorowski 1985, 15–59; 
Białecki 1992, 104–113). W części północnej nie 
został on już odbudowany, a dokładnie na jego 
szczycie po loka cji miasta na prawie magdebur-
skim, wzniesiono mury obronne (Piskorski 1987, 
206), które powtarzały przebieg wczesnośrednio-
wiecznych konstrukcji drewniano-ziemnych.
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Badania archeologiczne przeprowadzone w obrę-
bie kwartału I dostarczyły danych do omówienia 
budownictwa drewnianego jedynie z nawarstwień 
przebadanych w wykopach nr 13 i 14. Powstanie naj-
starszego budynku mieszkalnego w tej części pod-
grodzia zdaje się przypadać na 2. połowę XI wieku,  
czyli na okres po zniszczeniu istniejącego tutaj od 
X wieku wału podgrodzia słowiańskiego. U same-
go podnóża umocnień odsłonięto chatę wykonaną 
w kon strukcji plecionkowej (nr 6), z klepiskiem  
i paleniskiem kamiennym w drewnianej obudo-
wie, a w odległości ok. 4 m od niej fragment kolej-
nego domniemanego budynku, tym razem o kon-
strukcji zrębowej z glinianym klepiskiem (nr 5) 
(ryc. 23; 38).

Budynek plecionkowy posadowiony został u pod-
nóża umocnień obronnych, na stropie warstwy po-
wstałej najprawdopodobniej w wyniku destrukcji 
obwałowań, być może przed wzniesieniem budyn-
ku odpowiednio wyrównanej. Nie zaobserwowano 
natomiast żadnej dodatkowej warstwy izolacyjno-
niwelacyjnej, co często obserwowano w innych 
częściach szczecińskiego podgrodzia (Kowalska 
2011a, 165–168). Rozmiary budynku są niemożli-
we do odtworzenia. Na podstawie dostępnych da-
nych wydaje się, że jego szerokość mogła wynosić 
ok. 3,4 m. W jego obrębie, na podstawie obecno-
ści dwóch klepisk (warstwy XL i XLa), wydzie-
lono dwie fazy użytkowania, w każdej funkcjono-
wało palenisko (warstwa XLa1). Z reguły bardzo 
trudno na podstawie odkryć archeologicznych zre-
konstruować sposób budowy dachu. W tym przy-
padku jedyną przesłanką są dwa pale, na których 
mogła opierać się konstrukcja dachowa, chociaż 
zazwyczaj zadaszenie spoczywało wprost na ścia-
nach i ukośnie wbitych słupach usytuowanych na 
zewnątrz domu (Kowalska 2011a, 167). Pale mogą 
też świadczyć o istnieniu systemu zabezpieczenia 
ściany przed runięciem, czy też jej renowacji.

Z tej samej fazy osadniczej datowanej na 2. po-
łowę XI wieku pochodzi odsłonięty również w czę- 
ści południowej wykopu 13 fragment budynku  
o konstrukcji zrębowej. Jego poziomem użytko-
wym było gliniane klepisko (warstwa XXXVIII). 
Prawdopodobnie był to również budynek mieszkal-
ny, co wobec fragmentaryczności odkrycia trudno 
określić jednoznacznie. Powstał nieco później niż 
budynek plecionkowy.

Na terenie Szczecina, w czasach formowania się 
struktur przestrzennych określanych jako wczesno-
miejskie, okresowo współwystępowało budownic-
two zrębowe i plecionkowe (Łosiński 1993, 297; 
1996a, 133). Podobną sytuację obserwuje się w in-
nych ośrodkach z tego okresu np. w Mię dzyrzeczu 
(Kurnatowski 1959), Ujściu (Leciejewicz 1961) 
czy Wrocławiu (Kaźmierczyk 1969). W 2. poło-
wie XI wieku w ośrodkach nadmorskich domi-
nowało budownictwo plecionkowe, które prze-
ważało nad zrębowym do 1. połowy XII wieku  
(Leciejewicz 2002, 214; por. też Barnycz-Gupieniec  
1984, 150). Na terenie szczecińskiego subur-
bium okresy dominacji jednej konstrukcji nad dru-
gą przeplatają się (Kowalska 2011a, 169). Zwra-
ca uwagę fakt, że w czasie opasywania podgrodzia 
wałem drewniano-ziemnym powszechniejsze było 
budownictwo plecionkowe, przy nieznacznym 
współwystępowaniu zrębowego, co można wią-
zać z uznaniem priorytetu inwestycji obronnej nad 
prywatnymi (Dworaczyk 2003b, 288 n.). Budow-
nictwo zrębowe na powrót przeważało od 2. poło-
wy XII do połowy XIII wieku (Kowalska 2003a, 
277–288; 2011a, 169).

W końcu XI – na początku XII wieku teren, 
na którym stały opisane budynki został zajęty pod 
umocnienia obronne. Była to już III wyróżniona w tej 
części suburbium faza funkcjonowania wału. W tym 
czasie nadbudowano i posze rzono jego jądro oraz 
dostawiono do niego kolejne konstrukcje, co spo-
wodowało poszerzenie u podstawy do ponad 22 m.  

III.2. Średniowieczna drewniana zabudowa mieszkalno-gospodarcza 
Anna Uciechowska-Gawron
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Nastąpiła także zmiana konstrukcji – do licowane-
go drewnem jądra glinianego dostawiono skrzy-
nie drewniane. Z założeniem tym łączy się kolejny 
fragment budynku w konstrukcji zrębowej z klepi-
skiem, który wystąpił w nawarstwieniach związa-
nych z 3. podfazą fazy III umocnień, datowaną na 
koniec lat 40. i początek lat 50. XII wieku. Posado-
wiony został u pod nóża wału bezpośrednio na roz-
wleczonej warstwie pożarowej. 

Budynek ten (nr 4) został rozpoznany tylko  
w niewielkim fragmencie (ryc. 64, 65). W naroż-
niku belki przewiązane na zrąb charakteryzują 
się wyjątkową starannością obrobienia w stosun-
ku do zrębowych konstrukcji zastosowanych przy 
budowie skrzyń wału, stąd sugestia, że może być 
to fragment budynku funkcjonalnie powiązanego 
z obwałowaniami, na przykład strażnica, czy ma-
gazyn broni. Hipotezę tę również zdaje się wspie-
rać obserwacja, że we wnętrzu poziom użytkowy 
obiektu tworzy warstwa „czystej” szarożółtej gli-
ny, podczas gdy skrzynie wypełniano raczej mie-
szaniną mierzwy, próchnicy, szczątków drewna, 
bądź gliną przemieszaną z próchnicą. Za taką in-
terpretacją może przemawiać też sposób zagospo-
darowania bezpośrednio przyległego terenu. Na 
wschód od budynku widoczna była wymoszczo-
na drewnem droga prowadząca w na szczyt wału. 

W początkach XIII wieku umocnienia słowiań-
skiego podgrodzia zostały zniszczone i już ich nie 
odbudowano. Być może miało to związek z pla-
nowaną budową murów miejskich, których ist-
nienie poświadczone jest w źródłach w 1283 roku  
(Piskorski 1987, 206). Na tym terenie powstała 
zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Posadowie-
nie budynków poprzedziła niwelacja terenu, raczej 
dość powierzchowna.

Na wyrównanym terenie po 1216 roku posta-
wiono budynek zrębowy (nr 3) (ryc. 100) wspar-
ty na podwalinie z krótszych belek, co miało re-
kompensować spadek terenu i jednocześnie zabez-
pieczać przed osiadaniem oraz gniciem konstruk-
cji. Podobne podwaliny zaobserwowano również 
w innych częściach szczecińskiego podgrodzia np. 
na Rynku Warzywnym (Kowalska 2011a, 166). 
Nie rozpoznano natomiast warstw użytkowych  
w jego wnętrzu. 

Bezpośrednio na północ od budynku nie było 
żadnych konstrukcji świadczących o sposobie za-
gospodarowaniu terenu. Natomiast bardziej na 
wschód od niego odsłonięto drewniane wymosz cze-
nie – czytelne były dwa poziomy. Starszy tworzyła  

faszyna i leżące na niej kołkowane fragmenty 
burt łodzi. Częścią młodszego moszczenia była 
wtórnie użyta rozłożona na części dębowa dłu-
banka z nadbudowanymi burtami odwrócona 
dnem do góry (por. rozdz. II.9). Wzdłuż jej dna 
oraz częściowo na nim leżały fragmenty poszycia  
łodzi klepkowych. 

Opisany poziom osadniczy, sądząc z dendro-
chronologii, trwał niespełna 20 lat. Kolejny, wraz  
z nowym budynkiem zrębowym (nr 2) powstał naj-
pewniej w latach 30. XIII wieku (ryc. 102). Nowy 
budynek zrębowy posadowiony został na warstwie 
gliny z dużą ilością próchnicy i spalenizny, co zda-
je się wskazywać, że poprzedzający go budynek nr 
3 został zniszczony w wyniku pożaru. Poziomem 
użytkowym w budynku była podłoga ułożona  
z dranic. W części odsłoniętej w obrębie wyko-
pu nie było paleniska. Pomimo to, skłonna jestem 
uznać, że był to budynek mieszkalny. Wskazują na 
to solidność wykonania, rozmiary i starannie uło-
żona drewniana podłoga. Wydaje się, że można 
zaliczyć go do „dużych”. W oparciu o zasięg pod-
łogi i belek ścian jego powierzchnię tylko w obrę-
bie wykopu oszacować należy na 24 m2. Budynek 
funkcjonował stosunkowo krótko. 

Następny poziom osadniczy łączy się z nowym 
okresem w dziejach ośrodka szczecińskiego – cza-
sem wprowadzania praw miejskich i restrukturyza-
cją zabudowy oraz dotychczasowej infrastruktury. 
Lokacja Szczecina zapoczątkowana została przez 
Barnima I w 1237 roku. Proces ten zakończony 
licznymi nadaniami, przywilejami, zwolnieniami 
od ciężarów w 1243 roku otworzył przed miastem 
nowe możliwości rozwojowe, w tym również prze-
strzenne (Piskorski 1987, 51 n.). Archeologicznie 
uchwytnych zmian dotyczących funkcjonowania 
miasta lokacyjnego upatruje się w zastąpieniu do-
minującej na dawnym podgrodziu zabudowy ple-
cionkowej i zrębowej budynkami szkieletowy-
mi (Rębkowski 2001, 84 n.). Przeobrażenia te wi-
doczne są również na omawianym obszarze kwar-
tału I. Bezpośrednio na reliktach opisanych wy-
żej budynków zrębowych nr 3 i 2, po uprzednim 
niezbyt starannym przygotowaniu czy uporządko-
waniu terenu, powstał dom skonstruowany w no-
wej dla Szczecina technice ramowo-szkieletowej. 

Pozostałości tego budynku (nr 1) zostały odsło-
nięte częściowo (ryc. 103, 104). Wydaje się praw-
dopodobne, że posadowiony został szczytowo do 
ulicy Panieńskiej, głównej arterii komunikacyjnej 
przecinającej dzielnicę nadodrzańską z północy na  
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południe, a kalenicowo w stosunku do ulicy Kłod-
nej wymienianej w źródłach po raz pierwszy w 1306  
roku jako platea carnificum, a następnie w la-
tach 1491 i 1511 jako knakenhowerstrate (Knac-
kenhauerstraasse) (Kozińska 1999). Nieco świa-
tła na ten problem rzucają wyniki badań prze-
prowadzonych we wschodniej części kwartału 
I w latach 70. XX wieku, oraz w okresie pomię-
dzy 1987 a 1997 rokiem w obrębie kwartału VI  
(por. Suburbium 2003). 

W budownictwie ramowo-słupowym (zwanym 
też szkieletowym, ramowo-palisadowym, ramo-
wo-dranicowym) wyróżnia się dwie odmiany kon-
strukcji. W pierwszej, mniej skomplikowanej, dra-
nice, belki czy półbelki tworzące ściany wbijane 
są bezpośrednio w grunt, w taki sposób by ściśle 
do siebie przylegały. W drugiej dranice tworzące 
ścianę wstawiane były w pazę wyciętą w przycie-
si i ujęte belkami narożnymi oraz belką górną co 
tworzyło rodzaj ramy. Uważa się, że ten wariant  
– bardziej rozwinięty dał podstawy do rozwoju bu-
downictwa szachulcowego (Barnycz-Gupieniec 
2000, 120). Wydaje się, że konstrukcje z kwarta-
łu I reprezentują oba te porządki. Na podstawie 
analizy opisanych reliktów tego budynku oraz na-
warstwień z nim związanych (warstwy VIII–VI) 
można odczytać dwie fazy jego funkcjonowania. 
Faza pierwsza – starsza przypadła na 4. dekadę 
XIII wieku. Na wstępnie i niezbyt starannie przy-
gotowanym terenie posadowiono ramę budynku. 
Wydaje się, że od początku był to budynek dwu-
izbowy z podcieniem znajdującym się od wscho-
du domu. Z uwagi na szczątkowy stan zachowa-
nia obiektu jego wymiary można próbować usta-
lić jedynie hipotetycznie. Długość budynku wraz 
z podcieniem mogła wynosić ok. 11,4 m, a szero-
kość ok. 6 m. Poziomem użytkowym w budynku 
była glina przemieszana z próchnicą, na której tyl-
ko ułożono podłogę z długich (prawie 3 m) i sze-
rokich (ponad 0,3 m) dranic. Na podstawie próbek 
dendrochronologicznych pobranych z ramy, słu-
pów i podłogi można stwierdzić, że powstała w la-
tach 40. XIII wieku, czyli w tym samym czasie, 
co konstrukcje budynku, ale już w kilka lat póź-
niej dokonano jej naprawy (dendrodata 1247/1248 
rok). Jedno z pomieszczeń ogrzewane było paleni-
skiem (por. rozdz. V.2). 

Faza druga – młodsza przypada na lata 60. 
XIII wieku (próby do badań dendrochronologicz-
nych pobrano ze słupów). W fazie tej nie zaobser-
wowano zmian w obrębie belek tworzących ramę. 

Wydaje się, że w tym czasie dokonano naprawy 
ściany południowej zastępującej stare, zniszczone 
dranice nowymi, dołem prosto uciętymi. Poważne-
mu przeobrażeniu uległ dawny podcień, który zo-
stał obudowany ścianami dranicowymi. Wzmoc-
niono również konstrukcję dachu dodatkowymi 
słupami – dwoma we wnętrzu „starego” budynku  
(nr 5, 6) oraz dwoma na zewnątrz ramy. W ten spo-
sób uzyskano dodatkowe pomieszczenie, jedno-
cześnie zwiększając nieco jego wielkość w stosun-
ku do dawnego podcienia (z 2,8 × 6 m do 3 × 6 m). 
Hipotetyczne wymiary budynku w tej fazie (opar-
te na tych samych założeniach co w fazie starszej) 
wynosiłyby: długość 12,5, szerokość 6 m. 

Poziom użytkowy tej fazy wyznaczała również 
drewniana podłoga. Ułożono ją bezpośrednio na 
niwelacyjnej warstwie gliny. Nie zaobserwowa-
no użycia legarów. Glina nakrywała zarówno star-
szy poziom podłogi, jak i palenisko. „Nowa” pod-
łoga ułożona została prawdopodobnie w tej fazie 
w całym budynku, jak można domniemywać z jej 
szczątkowych reliktów. Nie wiadomo, czy w tej 
fazie budynek był ogrzewany i gdzie mogło znaj-
dować się palenisko. Można sądzić, że był to bu-
dynek mieszkalny, bądź z uwagi na duże rozmiary, 
łączył funkcję mieszkalną z gospodarczą lub ma-
gazynową. Niektórzy badacze uważają jednak, że 
położone z dala od ulicy, pojedyncze obiekty nie 
pełniły funkcji mieszkalnych – zagospodarowanie 
terenu wokół tego budynku nie zostało rozpoznane 
(por. Piekalski 2004a, 181). 

Podobne dane chronologiczne uzyskano z in-
nych wykopów realizowanych na terenie szczeciń-
skiego Starego Miasta. W różnych częściach daw-
nego podgrodzia w tym okresie zauważa się wy-
pieranie, czy zastępowanie dawnej zabudowy ple-
cionkowej i zrębowej budynkami szkieletowymi. 
Z ich pojawieniem się widoczne są także zmiany 
w rozplanowaniu zabudowy. Zostało to zarejestro-
wane na przykład w wykopie u zbiegu ulic Panień-
skiej i Środowej (kwartał V), gdzie ok. połowy 
XIII wieku wraz z pierwszymi budynkami szkiele-
towymi (dendrodaty: ok. 1238 roku, po 1244 roku) 
zmieniło się rozplanowanie w porównaniu do od-
słanianego w okresach starszych (podział na pro-
stokątne działki zwrócone frontem do ulicy Pa-
nieńskiej, lekkie przesunięcie osi zabudowy wyni-
kające z korekty przebiegu ulicy (Cnotliwy 1996b, 
28–31, ryc. 2 i 7). 

Podobne zmiany zaobserwowano też w wyko-
pie na kwartale VI położonym na wschód od Rynku  

III.2. Średniowieczna drewniana zabudowa mieszkalno-gospodarcza 
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Warzywnego. Najpóźniej na początku 5. dekady  
XIII wieku widoczna jest tu niwelacja terenu,  
a następnie, w ramach zmienionych parceli budow-
lanych, wzniesiono budynki ramowe (Rulewicz 
1999, ryc. 5, 6). Zmiany te łączą się z postępującą 
w tym czasie niwelacją wału obronnego obserwo-
waną nie tylko we wschodniej (Dworaczyk, Kowal-
ska 1998, 305; por też Kowalska 2010a; 2011c), ale 
również południowej części suburbium (na kwar-
tale XII), gdzie na zniwelowanych obwałowaniach 
posadowiono budynek ramowy (dendrodata z kon-
strukcji budynku: po 1243) (Dworaczyk, Słowiń-
ski 1998, 282, tab. 1). Ta sama sytuacja powtórzyła 
się w północnej części podgrodzia w wykopie przy 
Baszcie Panieńskiej (na wschód od wykopu nr 13 
na kwartale I) (Rulewicz 1984, 154, ryc. 2, 5; 1999,  
267, ryc. 11). 

Budynki stawiane w konstrukcji palisadowej, 
czy ramowo-szkieletowej znane są z całej Euro py  
(szerzej na ten temat Piekalski 2004a; Bar-
nycz-Gupieniec 2000, 120–129). Według Ro-
many Barnycz-Gupieniec konstrukcje palisado-
wo-ramowe, których wspólną cechą było zasto-
sowanie słupów jako elementu nośnego nie tylko  
w narożnikach, ale również wzdłuż ścian, są w naj-
szerszym pojęciu elementem ogólnoeuropejskim,  
a w węższym północnoeuropejskim. Badaczka ta, 
na podstawie mapy znalezisk, zauważa, że w proce-
sie rozwijania się techniki palisadowej największe 
nagromadzenie tego typu pozostałości występuje 
w Skandynawii oraz na terenach pomiędzy Renem 
a Łabą. Na Pomorzu konstrukcja ta początkowo 
rzadko stosowana upowszechniła się od XIII wieku  
(Barnycz-Gupieniec 2000, 127).

Anna Uciechowska-Gawron
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Z elementów konstrukcyjnych umocnień obron nych  
i budynków oznaczono w sumie pięć gatunków drew-
na – olchę, dąb, sosnę, topolę i buk. Uwzględniając 
próby dębowe i sosnowe przekazane do analizy den-
drochronologicznej, w badanym materiale zaznaczy-
ła się przewaga dębu – 60,7% (88 próbek), na drugim 
miejscu znalazła się olcha – 25,5% (37 próbek), a da-
lej sosna – 9,7% (14 próbek), topola – 3,4% (5 pró-
bek) i buk – 0,7% (1 próbka) (wykres 37, tab. 74).

Wyniki analiz wskazują, że podstawowym budul-
cem w konstrukcji wału był dąb i olcha, uzupełnia-
ne drewnem sosny, topoli i buku. Należy mieć przy 
tym na uwadze fakt, że do badań przeznaczono ma-
teriał wyselekcjonowany, pochodzący z najlepiej za-
chowanych elementów konstrukcyjnych, elementy 
drewniane gorzej zachowane były pomijane przy po-
bieraniu próbek. Selekcja z pewnością miała wpływ 
na wartości liczbowe poszczególnych gatunków. 

Ponieważ do dnia dzisiejszego nie przeprowa-
dzono dla Szczecina i okolic dokładnych badań pa-
leoekologicznych niewiele można powiedzieć  
o ówczesnym środowisku. Niemniej jednak dotych-
czasowe badania i publikacje badaczy zajmujących 
się innymi szczątkami roślin, takimi jak owoce, na-
siona czy liście wskazują, że podstawowy skład ga-
tunkowy flory leśnej nie uległ w ostatnim tysiącleciu 
większym zmianom. Przyjmuje się, że dominowa-
ły lasy liściaste i mieszane. Na terenach podmokłych 
dominowały zbiorowiska łęgowe i olszowe z udzia-
łem jesionu, klonu, wiązu i brzozy. Na terenach wil-
gotnych obok buka występował dąb i grab, a stosun-
kowo niewielki w porównaniu z obecnym był udział 
sosny, która zajmowała piaszczyste i nieurodzajne te-
reny wysoczyzny1.

 W dotychczasowych opracowaniach dotyczących 
badań różnych części Szczecina nie poświęcano zbyt 

1 Molski 1968, 491–502, Klichowska 1960, 11–18; Siuchniński 
1983, 57–58; Szafer 1959; Tomanek 1994, 395, 401.

dużo uwagi drewnu, jako surowcowi, który posłużył 
jako budulec domów i ulic. Na Wzgórzu Zamkowym 
przy opisach zabudowy w poszczególnych warstwach 
określono gatunki drewna, z jakiego były wykonane 
niektóre elementy. Nie ma tam pełnej statystyki, jed-
nakże można zauważyć, że najczęściej wymienia-
nym gatunkiem przy konstrukcji budynków jest dąb 
z uzupełnieniem sosny, rzadziej jesion, zaś przy budo-
wie ulic wykorzystywano olchę, grab i dąb (Wzgórze  
Zamkowe, 15–202). Z kolei w dzielnicy nadodrzań-
skiej domy budowano z dębu, olchy (także w konstruk-
cjach ulic), oraz rzadziej z brzozy (Cnotliwy 1996a, 
154; Kowalska 2011a, 165, tam dalsza literatura).

Porównując wyniki analiz dendrologicznych ele-
mentów konstrukcyjnych z kwartału I oraz danych 
uzyskanych z dotychczasowych opracowań z pozosta-
łych rejonów Szczecina można ustalić, że mieszkańcy 
wykorzystywali w budownictwie drewno z najbliż-
szych okolic, które było łatwo dostępne, co z pewno-
ścią przekładało się na koszty jego pozyskiwania. Za-
stosowanie drewna dębu nie może dziwić ze względu 
na jego właściwości. Dąb był najtrwalszym, a przez 
to najpowszechniej stosowanym surowcem w bu-
downictwie. Z kolei powszechność olchy można tłu-
maczyć głównie jej dostępnością. Gatunek ten pora-
stał brzegi rzek i cieków wodnych w najbliższej oko-
licy, bardzo łatwo się odnawiał, a więc było go pod 
dostatkiem. Był to z pewnością powód, dla którego 
drewno olchy chętnie wykorzystywano, mimo że ga-
tunek ten nie należy do trwałych – jest miękki, kruchy  
i łupliwy, a na wolnym powietrzu bardzo łatwo ule-
ga rozkładowi pod wpływem grzybów. Podobnie sy-
tuacja przedstawia się z drewnem topoli.

Sosna, która także występowała w okolicznych  
lasach, co ciekawe, nie została odnotowana w bada-
nych dendrologicznie elementach zabudowy miesz-
kalnej z Rynku Warzywnego przeprowadzonych 
przez B. Molskiego (1968, 492).

III.2.1. Oznaczenia dendrologiczne próbek drewna z konstrukcji wału
i budynków mieszkalnych
Izabela Bobik
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Lokacja miast, a wśród nich Szczecina, na prawie 
niemieckim, wprowadzała w XIII wieku nowe  
przywileje gospodarcze, społeczne oraz nowe za-
sady rozplanowania ośrodków miejskich. Układ 
przestrzenny podporządkowany został metrycz-
nym zasadom rozmierzania posesji i tyczenia 
ulic. Jego utrwaleniu w przestrzeni miejskiej aż 
po wiek XX, sprzyjało budownictwo murowa-
ne, które choć w swej historii było wielokrotnie 
niszczone przez wojny i pożary, każdorazowo 
pozostawiało w ziemi ślady fundamentów. Mu-
rowane domy na szczecińskim Podzamczu upo-
wszechniły się dopiero w 2. połowie XIV wie-
ku, ale budownictwo murowane znane było za-
pewne już wcześniej. Z 1283 roku pochodzą bo-
wiem przekazy o istnieniu murów obronnych 
wzniesionych z cegieł (Dzieje Szczecina 1963, 
75), a wzmianki pisane o murowanych budyn-
kach mieszkalnych pochodzą z lat 1310 –1326  
(Historia Pomorza 1969). 

Kwartał I to obszar wytyczony pod zabudo-
wę zlokalizowany wzdłuż północnych umoc-
nień miasta, w miejscu biegnących wcześniej wa-
łów ziemnych. Rozciągał się pomiędzy nabrze-
żem Odry i mostem Kłodnym (Baumbrücke),  
wcześniej zwanym Rzeźniczym (Kuterbrücke)  
a północną bramą miejską, zwaną bramą Panień-
ską, tworząc północną pierzeję ulicy Kłodnej 
(Baumstrasse). Ulica ta wzmiankowana była już  
w 1306 roku. Jej dolna (wschodnia) część przy 
rzece od 1491 roku określana była jako ulica Rzeź-
nicza (Knochenhauerstrasse) (Słomiński 1998b).  
Kwartał I okalały zatem od zachodu ulica Pa-
nieńska, główna arteria dolnego miasta, od po-
łudnia prostopadła do niej ulica Kłodna, wiodą-
ca do portu na pomost, a od 1502 roku na most  
o tej samej nazwie, od północy zaś mury obron-
ne miasta z basztami i drogą przymurną, 

zarejestrowaną jeszcze na widoku Szczecina wg 
G. Brauna i F. Hogenberga w 1588 roku1. 

Kwartał I zajmuje obszar ok. 0,39 ha ciągną-
cy się na długości ok. 160 m. Podczas ostatniej 
wojny został doszczętnie zburzony, w większości 
zniwelowany pod współczesne inwestycje drogo-
we. Zachował jedynie ok. ⅓ swej pierwotnej prze-
strzeni zajętej niegdyś przez siedem niewielkich 
kamienic. Jakie były początki murowanej zabu-
dowy kwartału I – nie wiadomo. Miasto o charak-
terze portowym, rzemieślniczym, ale i rolniczym 
musiało mieć bardzo zróżnicowaną zabudowę. 
Większość frontowej zabudowy posesji stanowiły 
obiekty o funkcji mieszkalno-składowej, w głębi 
stały oficyny magazynowe i produkcyjne. Spora-
dycznie od frontu posesji zdarzały się budynki ma-
gazynowe (spichrzowe), jak np. Panieńska nr 37 
czy Sienna nr 10.

Jaka była socjotopografia czternastowieczne-
go Szczecina i jaka rola przypadała mieszkańcom 
kwartału I trudno powiedzieć, ponieważ nie za-
chowały się żadne spisy właścicieli parceli sprzed 
1706 roku. Położenie kwartału nie mogło pozo-
stawać jednak bez wpływu na charakter jego za-
budowy. Bliskość ważnej arterii komunikacyjnej 
jaką była ulica i most Kłodny (Rzeźnicki) łączący 
miasto z Łasztownią musiała wpływać na funkcje 
budynków. Produkowane i składowane na Łasz-
towni towary i wyroby przynoszono do miasta, do 
składów i sklepów, aby następnie dystrybuować 
je kupującym. Stąd być może najstarsze obiekty 
kwartału I to niemieszkalne magazyny, wznoszo-
ne w nietrwałej konstrukcji. Jedynie tak bowiem 
zinterpretować można brak w wykopach arche-
ologicznych solidnych gotyckich murów ścian są-
siedzkich kamienic, tak charakterystycznych dla 

1 F. Hogenberg, G. Braun, Widok Szczecina 1588 r., ze zbioru MNS 
2001, wyd. Glob 1988.

III.3. Średniowieczna i nowożytna murowana zabudowa  
mieszkalno-gospodarcza
Tatiana Balcerzak
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pozostałych kwartałów Podzamcza. Jego położe-
nie przy murach, z dala od targowisk i rynków, nie 
sprzyjało widać kupowaniu tu przez szczeciński 
patrycjat posesji na cele mieszkalne.

Jawi się więc średniowieczny kwartał I jako 
część miasta zabudowana budynkami drewniany-
mi lub szachulcowymi, być może nie zawsze pod-
piwniczonymi, o wiodącej funkcji produkcyjno-
składowej, w których funkcja mieszkalna, o ile 
była, pełniła drugorzędną rolę. 

Istotna zmiana w funkcji budynków nastąpić 
musiała w czasach nowożytnych, kiedy podzielo-
ny na drobniejsze posesje kwartał I stał się miej-
scem pracy i mieszkania dla bardzo zróżnicowa-
nych statusem i profesją mieszczan. Widać to na 
ujętej tabelarycznie informacji o właścicielach do-
mów z kwartału I i wykonywanych przez nich za-
wodach, które dowodzą jak bardzo zacierała się 
średniowieczna zasada powiązania nazwy ulicy 
czy miejsca w mieście z wykonywaną profesją jej 
mieszkańców (tab. 75).

Charakter zabudowy kwartału I

Odsłanianie w latach 1993–2000 ceglano-kamien-
nych reliktów obiektów wypełniających niegdyś ob-
szar Podzamcza, w tym kwartału I, było pierwszym 
etapem procesu inwestycyjnego związanym z rewi-
talizacją tego obszaru. Spośród 16 kamienic stoją-
cych do 1943 roku wzdłuż ulicy Kłodnej zachowa-
ły się relikty zaledwie siedmiu, w tym jedna narożna. 
Odsłonięte relikty to jedynie fundamenty drobnych, 
najczęściej niepodpiwniczonych budynków o płyt-
kich, bo zaledwie dwunastometrowych traktach, zaj-
mujących ledwie połowę głębokości działek. Odsło-
nięte ściany to w większości nowożytne płytko posa-
dowione (maks. 1,5 m poniżej poziomu ulicy) mury 
fundamentowe o niewielkiej grubości. W większości 
powstały najwcześniej na przełomie XVI i XVII wie-
ku. Wyjątek stanowią tu zabudowania narożnej pose-
sji u zbiegu ulic Panieńskiej i Kłodnej o numerze 46  
i posesji nr 30, mające choć w części solidne mury 
gotyckich i nowożytnych piwnic. 

Już pobieżna analiza odsłoniętych reliktów za-
budowy pozwoliła stwierdzić, że wypełniająca  
kwartał zabudowa nie powstała jednocześnie i jest  
efektem licznych podziałów pierwotnych (nie wszę-
dzie czytelnych) średniowiecznych dużych parcel. 
Brak na obszarze kwartału I, szczególnie w jego 
części centralnej, śladów gotyckich murów zda-
je się świadczyć o wielowiekowej tradycji zabu-
dowy drewnianej lub szachulcowej tego obszaru. 

Ślady tej nietrwałej zabudowy są zazwyczaj najgo-
rzej zachowane, ponieważ łatwo je niszczą wkopy 
późniejszych przebudów. Najtrwalszym elementem 
najstarszych faz zabudowy są zazwyczaj ślady po-
działów na posesje, często utrwalone śladami fun-
damentów ścian sąsiedzkich – pożarowych oraz li-
nią ścian frontowych lub tylnych, nierzadko biegną-
cych tu nieprzerwanie przez sąsiednie parcele. Ana-
lizując historię budowlaną kolejnych parcel kwarta-
łu I, mimo skromnego materiału budowlanego, po-
starałam się przybliżyć historię jego rozplanowania 
od czasów średniowiecza po wiek XX. 

Najstarsze ceglane budynki Podzamcza dato-
wane są na 1. połowę XIV wieku. Nieco wcze-
śniej powstawały mury obronne, bramy i basz-
ty zastępując dotychczasowe wały ziemne. Jedną 
z nich była Brama Panieńska wzmiankowana już  
w 1307 roku, położona w sąsiedztwie kwartału 
I, chroniąca północny wjazd do miasta (Łuczak 
2013). Wzdłuż dostawionych do niej od wscho-
du murów obronnych z przyczyn strategicznych 
pozostawiono drogę przymurną, która pozwalała  
w razie zagrożenia na sprawną obsługę komunika-
cyjną broniących. Ślady ceglanych średniowiecz-
nych umocnień miasta, w tym pasa murów i Bra-
my Panieńskiej odsłonięto w trakcie nadzorów ar-
cheologicznych i badań kwartału, w tym najstar-
sze ceglano-kamienne mocno zniszczone partie 
Bramy oraz liczący ponad 3 m fragment kamien-
nego muru fundamentowego jej zachodniej ścia-
ny o grubości 1,5 m chroniącej przejazd oraz od-
chodzący od niego fundament zachodniej kurtyny 
muru o grubości ok. 1,1 m (ryc. 114). Te szcząt-
kowo zachowane w linii krawężnika ulicy Panień-
skiej w sąsiedztwie kamienicy nr 9 relikty bramy, 
pozwalają jedynie orientacyjnie ustalić jej lokali-
zację, nie mówią jednak o długości i rozpiętości jej 
przejazdu. Zachodnia kurtyna murów przylegająca 
do Bramy (nie przewiązana z nią) biegła po skar-
pie w kierunku Wzgórza Zamkowego, wschodnia 
zaś w kierunku rzeki i nieodległej, zapewne póź-
niej dostawionej (XV wiek) Baszty Panieńskiej 
(Kroman 1960) (ryc. 299).

Obecnie widoczne w sąsiedztwie Baszty Pa-
nieńskiej odcinki murów obronnych są efektem 
powojennych działań porządkujących Podzam-
cze, a ich przebieg nie pokrywa się w większo-
ści z zachowanymi pod ziemią średniowieczny-
mi kamienno-ceglanymi fundamentami. Odsłonię-
ty po zachodniej stronie Baszty ich fragment uka-
zał bowiem oryginalne, trzymetrowej rozpiętości 

Tatiana Balcerzak
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przęsło filarowo-łękowej konstrukcji fundamen-
tu oraz współczesną jego nadbudowę (ryc. 300:1). 

Oryginalne fundamentowanie i ceglane wnętrze 
ma jedynie Baszta Panieńska. Jej lico zewnętrzne 
jest jednak efektem zabiegów konserwatorskich z lat 
60. XX wieku, po których nie zachował się projekt 
ani inna dokumentacja rejestrująca zakres przepro-
wadzonego remontu. Jedynie zrobione tuż po woj-
nie, w 1947 roku zdjęcia S. Dowlasza dokumentu-
ją rzeczywisty stopień jej zachowania (ryc. 300:2). 

Zdjęcia pozwalają ocenić rozmiary powojennej 
rekonstrukcji wykonanej bez znajomości pierwot-
nej sylwety baszty. Obiekt znany był bowiem je-
dynie z symbolicznie kreślonych wizerunków na 
widokach Szczecina, z których najstarszy – Lu-
binusa z 1618 roku, bardzo schematycznie zazna-
czał jedynie jego lokalizację. Wiadomo, że w la-
tach ok. 1860–1899 basztę pozbawioną krenela-
żu nadbudowano dwoma mieszkalnymi kondy-
gnacjami o rzucie ośmiokąta (ryc. 300:3). Baszta 
należała wówczas do posesji przy ulicy Panień-
skiej nr 47, powstałej po zburzeniu murów miej-
skich. Po wojnie, odtwarzając hipotetyczną śre-
dniowieczną bryłę mocno zniszczonego obiek-
tu, nie dbając o historyczną prawdę, nadbudowa-
no krenelaż z centralnym stożkiem i dostawiono  
z gotyckiej cegły na cementowej podbudowie frag-
menty nowych kurtyn, by schematycznie uczytel-
nić kierunek ich przebiegu, jedną w kierunku rze-
ki i drugą w stronę ulicy Panieńskiej. Rzeczywisty 
przebieg kamiennego fundamentu muru wschod-
niego odsłonięty podczas badań kwartału I skie-
rowany był nieco bardziej na południe. Nierzetel-
na koncepcja odbudowy murów obronnych zafał-
szowała tym samym rzeczywisty kształt kwartału 
I, powiększając nieznacznie jego późnośrednio-
wieczny obszar. Działanie to zniszczyło jednocze-
śnie historyczne warstwy archeologiczne, w tym 
związane z murem, uniemożliwiając odczytanie 
poziomu użytkowego i pierwotnej szerokości nie-
gdysiejszej drogi przymurnej. 

Kwartał I, jak żaden inny na szczecińskim Pod-
zamczu, zmieniał na przestrzeni wieków swój ob-
szar. W średniowieczu maksymalna głębokość jego 
parceli wynosić mogła zaledwie 18–20 m, by pozo-
stawić wzdłuż murów obronnych ogólnodostępną 
drogę przymurną o szerokości co najmniej 4–5 m.  
Taki obraz kwartału dokumentują plany miasta wg 
G. Brauna i F. Hogenberga z roku 1588 oraz szwedz-
ki kataster z 1706 roku (ryc. 301). Na pruskim pla-
nie z 1721 roku uliczka przymurna zachowana jest 

już tylko szczątkowo (ryc. 302), w 1. połowie wie-
ku XVIII, po rozebraniu murów, wchłonięta zosta-
ła przez parcele kwartału i definitywnie zniknęła. 
Zabudowa kwartału uwolniona z pierścienia mu-
rów wylała się dalej na północ zajmując skarpę 
dawnej fosy aż po kanał zamkowy, rodzaj ścieku 
odprowadzającego nieczystości z zamku do Odry. 
Działki kwartału I osiągnęły wówczas swą maks. 
długość ok. 45 m (ryc. 303). To wówczas miesz-
kańcy kwartału I korzystając z dogodnego po-
łożenia przedłużonych posesji zaczęli odprowa-
dzać nieczystości rynsztokami lub rurami do kana-
łu zamkowego. Cały kwartał podłączono bowiem 
do kanalizacji dopiero w roku 1900, w początko-
wym okresie procesu modernizacji budynków. 
Opisy ich stanu technicznego i sanitarnego wyraź-
nie wskazują, że rejon tej ważnej w średniowieczu 
ulicy, jaką była Kłodna, w czasach nowożytnych  
i współczesnych stał się najbiedniejszą częścią mia-
sta, w której mieszkali jego najubożsi obywatele. 

Inwentaryzacja wyników badań

Kamienica ulica Panieńska 46 (ryc. 5)

Rozlokowana przy ulicach Panieńskiej i Kłodnej 
kamienica jako jedna z nielicznych w tym kwar-
tale miała w poziomie piwnic gotyckie relikty.  
Z ich analizy wynika, że budynek frontem usta-
wiony był do ulicy Panieńskiej, a z boku od pół-
nocy stała dostawiona do niego oficyna położona 
również w pierzei ulicy. Parcele narożne często od-
biegły swym rozplanowaniem od rozwiązań typo-
wych dla parcel miejskich. Na ich rozplanowanie  
i kierunek ustawienia kamienicy frontowej wpły-
wała topografia gospodarcza miasta, a nade wszyst-
ko ranga ulic. Często wraz ze zmianą roli ulicy czy 
placu „odwracano”, przenoszono front kamienicy. 
Przykładów nietypowego ustawienia w pierzejach 
kamienic narożnych i zmian położenia ich frontów 
jest na Podzamczu kilka.

Rzut kamienicy nr 46 w najstarszej murowanej 
fazie to wydłużony prostokąt ustawiony dłuższym 
bokiem (15 m) wzdłuż ulicy Kłodnej i krótszym 
(frontem) o długości ok. 11,5 m do ulicy Panień-
skiej (ryc. 304:1). Pozostałą długość pierzei ulicy 
Panieńskiej zajmowała oficyna związana ceglany-
mi murami z kamienicą. Budynek ten miał wymia-
ry ok. 10 × 6,5 m i nie był podpiwniczony.

W gotyckich ścianach obwodowych budynku 
narożnego – kamienicy, od strony ulic czytelne były 
relikty zejść do piwnic obmurowane ściankami – 
„szyjami piwnicznymi” (wymiary cegły gotyckiej:  
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9–10 × 14 × 27,5–28 cm). Rzut kamienicy o roz-
piętości ścian nośnych 11,5 m, podzielony był na 
dwa trakty wewnętrzną murowaną ścianą z gęsto 
rozmieszczonymi blendami. Budynków gotyckich 
o murowanych wewnętrznych ścianach podziało-
wych było na szczecińskim Podzamczu niewiele. 
Zazwyczaj najstarsze ściany podziałowe kamienic 
to konstrukcje ryglowe, lub zastępujące je, usta-
wiane na kamiennych fundamentach drewniane 
słupy z podciągami. Podział piwnicy nr 46 wyko-
nany z ceglanej ściany o grubości 60 cm, koniecz-
ny dla oparcia belek stropowych podłogi parte-
ru, dzielił wnętrze w proporcjach ⅓ do ⅔ rzutu.

Budynek narożny związany był od północy 
wspólną ścianą z oficyną, zamykającą od zacho-
du posesję 46. Oficyna ta wyposażona była w ce-
ramiczną, kręconą klatkę schodową, element nie-
spotykany w szczecińskiej zabudowie kamienico-
wej. Zachowane kamienno-ceglane kształtki stop-
ni wiodły z poziomu przyziemia, parteru czy też 
ulicy, na wyższy poziom – piętro. Zachowały się 
zaledwie trzy dolne stopnie o wysokości ok. 20 cm 
każdy (ryc. 304:2). Bieg schodowy mający oś ob-
rotu stopni w linii lica elewacji oficyny, musiał tym 
samym wychodzić owalem swej obudowy w prze-
strzeń ulicy Panieńskiej. Przypuszczać zatem nale-
ży, iż kamienica nr 46 i jej oficyna miały od stro-
ny ulicy Panieńskiej mocno rozbudowane przed-
proże, bądź dostawione na szyjach piwnicznych 
„budy” mieszczące we wnętrzu kręcone schody. 
Tak rozbudowane obiekty przedprożowe, głęboko 
wchodzące w przestrzeń ulicy Panieńskiej, były 
możliwe wyjątkowo w tym miejscu miasta. Tu 
bowiem z racji niewielkiego skręcenia ulicy Pa-
nieńskiej na zachód, powstał naturalny trapezowy  
w kształcie placyk pomiędzy jezdnią a linią fasad 
zabudowy posesji nr 46, pozwalający na ulokowanie  
dodatkowych kubatur.

Jak wysoka była kamienica w średniowiecznej 
fazie, nie wiadomo. Bliższych danych dostarcza do-
piero opis budynku z początku XVIII wieku. Z tego 
czasu zachowało się w poziomie piwnic najwięcej 
jej ścian. Z analizy zachowanych reliktów odczy-
tać można, iż piwnice budynku przekryto wtórnie 
kolebami. Przesklepienie z cegły nowożytnej mia-
ła również gotycka piwnica przedprożowa uloko-
wana pomiędzy gotyckimi „szyjami piwnicznymi”  
od strony ulicy Panieńskiej. Jego fragmenty zacho-
wały się w odległości ok. 2,5 m od lica elewacji  
i odsłonięte zostały podczas prac izolacyjnych mu-
rów obwodowych kamienicy. Przypuszczać zatem 

można, iż piwnice te ciągnęły się pod poziomem 
współczesnego chodnika na odległość co najmniej 
3–4 m od lica elewacji budynku. Istnienie gotyc-
kich, mocno rozbudowanych przedproży zdaje się 
potwierdzać raport Policji Budowlanej z 1871 roku 
nakazujący rozbiórkę „rampy” położonej od stro-
ny ulicy Panieńskiej. Ówczesny właściciel kamie-
nicy odwołując się od tego nakazu tłumaczył, że 
„rampa“ to jedynie wznoszący się chodnik w są-
siedztwie kamienicy na szerokości ok. 3 m od jej 
elewacji (Słomiński 1998b). Nasuwa się przypusz-
czenie, że ta znaczna nierówność w sąsiedztwie bu-
dynku wynikać mogła z położonej tam nieużytko-
wanej piwnicy dawnego przedproża, czy „budy”.

Na katastrze Szczecina z roku 1721 (Stelmach 
1995) widać, że kamienica nr 46 rozbudowana zo-
stała do linii murów obronnych zajmując obszar 
dawnej drogi przymurnej, zacierając w rzucie po-
dział na kamienicę i oficynę, a jej elewacje o dwóch 
piętrach zostały ujednolicone. Budynek nakryty był 
dachem mansardowym używanym zazwyczaj dla 
przekrycia dużych rozpiętości rzutu budynku, rzad-
ko jednak stosowany na szczecińskim Podzamczu. 
W XIX wieku dolny poziom mansardu kamieni-
cy nr 46 zabudowano tworząc dodatkową czwartą 
kondygnację (Słomiński 1998b). 

Dziewiętnastowieczna kamienica nr 46 mia-
ła od strony ulicy Panieńskiej dziewięć osi okien-
nych i pięć od strony ulicy Kłodnej. W części dosta-
wionej do granicy nieistniejących w tym czasie mu-
rów obronnych znajdował się przejazd na podwó-
rze, z czasem mocno zabudowany przez dostawiane 
od wnętrza posesji oficyny. Parcela przy ulicy Pa-
nieńskiej jako jedyna spośród badanych w kwartale 
I z chwilą zburzenia murów miejskich nie powięk-
szyła swej powierzchni. W miejscu, jakie powsta-
ło wzdłuż ulicy Panieńskiej poza zburzonymi mura-
mi wzniesiono bowiem nową, typową dla XIX wie-
ku kamienicę czynszową o numerze 47, znacznie 
wysuniętą przed lico kamienicy 46, prawdopodob-
nie na linię dawnej przeprawy mostowej przez fosę.

Kamienica ulica Kłodna nr 30 (ryc. 5)

Kamienica nr 30 to druga murowana budowla li-
cząc od strony ulicy Panieńskiej, mająca wśród 
odsłoniętych reliktów ścian piwnic gotyckie mury 
widoczne nad poziomem cementowej posadz-
ki od poziomu 6,5 do 7,13 m n.p.m. (ryc. 305:1). 
Niewielką szerokość budynku wyznaczają gotyc-
kie ściany sąsiedzkie (wymiary cegieł: 9 × 12,5–
13,5 × 27,5–28 cm), czyli dobrze zachowana 
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ściana wschodnia o długości ok. 12 m i nieduże 
odcinki ściany zachodniej widoczne w odległości  
ok. 17,5 m mierząc od elewacji frontowej budyn-
ku. Obie ściany posadowione były na kamien-
nych podwalinach, które postawiono na „łożu”  
z desek. Konstrukcja taka pozwalała na stabiliza-
cję linii murów sadowionych na nienośnych grun-
tach doliny Odry. Niewielka grubość gotyckich 
ścian piwnicznych kamienicy świadczyć może  
o ryglowej konstrukcji części nadziemnych naj-
starszej fazy budynku. Nie można wykluczyć, że 
był on początkowo częścią zabudowy dużej naroż-
nej posesji (46), której łączna głębokość mierzo-
na od strony ulicy Panieńskiej wynosiłaby 22 m, 
a więc dokładnie tyle, ile zajmowały parcele w in-
nych kwartałach położonych wzdłuż ulicy Panień-
skiej, na przykład nr 43, 42, 40–36. 

Pozostałe zachowane ściany kamienicy nr 30 
powstały w czasach nowożytnych, o czym świad-
czyły typowe dla XVII wieku wymiary cegieł  
(6 × 13 × 27,5–28 cm) i zastosowany wątek blo-
kowy. Część ścianek podziałowych była dziewięt-
nastowieczna, z czasów ostatniego remontu bu-
dynku. Nowożytna faza budynku o trzech osiach 
okiennych w elewacji frontowej miała rzut podzie-
lony na ulokowaną od wschodu sień wiodącą na 
podwórze i klatkę schodową oraz rozlokowane od 
zachodu niewielkie mieszkanie podzielone na trzy 
trakty. Środkowy, bezokienny trakt zajmowała 
kuchnia z trzonem kominowym. Tak rozplanowa-
ny rzut kamieniczki wpisywał się w powszechnie 
stosowany schemat planu nowożytnych kamienic 
Podzamcza (ryc. 306).

Na posesji nr 30 pod poziomem użytkowym 
tylnego budynku przylegającego do Baszty Pa-
nieńskiej odkryto dużych rozmiarów murowaną 
latrynę (o średnicy 2,5 m) użytkowaną od XVI do 
XIX wieku. Przypuszczać należy, że służyła ona 
również mieszkańcom sąsiedniej parceli nr 46, co 
potwierdzałoby tezę o wspólnych początkach obu 
parcel (ryc. 305:2). 

Kamienica ulica Kłodna nr 29 (ryc. 5)

Kamienica o numerze 29 to kolejna, trzecia w kwar - 
tale I licząc od ulicy Panieńskiej. Jej szerokość 
mierzona w linii pierzei ulicy Kłodnej wynosi za-
ledwie 5,3 m. Zachowała relikty piwnic widoczne 
od poziomu posadzki (6,15 m n.p.m.) do wysoko-
ści 1 m. Część ścian to mury gotyckie. Należy do 
nich ściana sąsiedzka od strony zachodniej oraz 
ściana tylna biegnąca przez całą szerokość posesji  

nr 29 i dalej na wschód wchodząc nieznacznie  
w obszar sąsiedniej parceli nr 28. Jej przebieg suge-
ruje, że obszar zajęty przez kamienice obu tych po-
sesji należał w średniowieczu do jednego obszer-
nego budynku, którego łączna szerokość wynosiła 
ok. 10,4 m, a głębokość wyznaczona położeniem 
wspólnej ściany tylnej – 8 m (ryc. 307:1). Obiekt 
o takich proporcjach rzutu, zapewne kalenicowo 
ustawiony do ulicy Kłodnej, mógł być w czasach 
średniowiecza budynkiem o charakterze gospodar-
czym, spichrzowym. Zachowany w ścianie fronto-
wej kamieniczki nr 29 fragment gotyckiego muru bę-
dący reliktem zachodniej ścianki „szyi piwnicznej“ 
dowodzi, że zjazd do piwnic swą szerokością wcho-
dziłby w obszar kamienicy 28, a to oznacza, że pier-
wotnie musiał zajmować centralną część starszego,  
szerszego budynku (29/28).

Nowożytny rzut kamienicy nr 29, o głębokości 
całkowitej wynoszącej 13 m, podzielony był typo-
wo na trzy trakty. Od wschodu, w poziomie parte-
ru, biegła sień ze schodami i wyjściem na podwó-
rze, a od zachodu mieściło się mieszkanie. We-
wnętrzne ściany parteru były zapewne szachulco-
we, o czym świadczą nieduże przekroje słupów  
i ścianek podtrzymujących je w poziomie piwni-
cy. Piwnica nowożytnej kamienicy dostępna była 
bezpośrednio z ulicy, wejściem usytuowanym tuż 
przy sąsiedzkiej ścianie zachodniej. Obraz elewa-
cji frontowej kamienicy z XIX wieku zarejestrowa-
no na fotografii z początku XX wieku (ryc. 307:2). 

Kamienica ulica Kłodna nr 28 (ryc. 5)

Kamienica nr 28 to kolejna, czwarta licząc od uli-
cy Panieńskiej. Ściany jej piwnic zachowały się 
w minimalnym procencie. Większość to kamien-
ne mury fundamentowe ścian obwodowych ka-
mieniczki oraz wtórny podział wnętrza na dwa 
trakty. Szerokość frontu budynku mierzona  
w pierzei ulicy Kłodnej wynosiła zaledwie 5,13 m.  
Od wschodu szerokość tę wyznaczał kamienny fun-
dament z fragmentami gotyckich cegieł (wymiary 
cegieł: 9 × 13,5 × 28 cm w nieregularnym wątku), 
a od zachodu nowożytna ściana wtórnie dosta-
wiona do ściany elewacyjnej. Analiza przebiegu 
ścian sąsiada, kamienicy nr 29, pozwala przypusz-
czać, że piwnice obu sąsiednich kamienic (nr 29  
i 28) w czasach średniowiecza stanowiły rzut jed-
nego obszernego budynku, prawdopodobnie go-
spodarczego lub magazynowego. Proces podzia-
łu takich budynków stojących korzystnie w pie-
rzei ulic był powszechny na obszarze Podzamcza.  
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Najczęściej dotyczył mniej reprezentacyjnych ulic, 
gdzie podzielony teren zajmowany był przez bu-
dynki uboższej części mieszkańców. 

Kamieniczki te miały w elewacji frontowej 
zaledwie dwie lub trzy osie okienne i stanowiły 
charakterystyczny element pierzei takich ulic jak 
Kłodna, część ulic Mała Odrzańska i Osiek. Pro-
ces podziału nastąpić musiał już przed rokiem 
1706, z którego pochodzi szwedzki kataster miasta 
i zarejestrowane na nim drobne w rzucie budyn-
ki kwartału I oraz nazwiska ich właścicieli. Opi-
sana tu kamienica nr 28 miała w poziomie piwnic 
podział na dwa trakty. Do jej ściany tylnej w XIX 
wieku dostawiono solidną oficynę wzniesioną z ce-
gły maszynowej. Widok elewacji kamienicy reje-
struje zdjęcie z początki XX wieku (ryc. 307:2).

Kamienice ulica Kłodna nr 27, 26 i 25 (ryc. 5)

Kamienica nr 27 była piątym budynkiem w pie rzei 
ulicy Kłodnej, licząc od strony ulicy Panieńskiej. 
Podobnie jak budynki sąsiednie miała szerokość 
frontu ok. 6 m i była efektem wtórnej zabudowy 
na podzielonej starszej parceli. Relikty jej piw-
nic z powodu powojennych niwelacji zachowa-
ły się zaledwie od poziomu cementowej posadzki  
(5,25 m n.p.m.), maksymalnie do wysokości ok. 
0,8 m. Były to w większości kamienne podwa-
liny ściany frontowej i tylnej oddalonej od ulicy  
o ok. 12 m oraz fragmenty nowożytnych murów 
podziałowych, a także wschodniej ściany sąsiedz-
kiej z kamienicą nr 26.

Najciekawszym elementem wśród reliktów tej 
grupy kamienic była kamienna podwalina ściany 
tylnej kamienicy nr 27 kontynuująca się dalej na 
wschód, w obszar zajmowany przez sąsiedni bu-
dynek nr 26 (ryc. 308:1). Jej przebieg potwierdzał-
by hipotezę o istnieniu niegdyś w tym miejscu ob-
szerniejszej parceli podzielonej w czasach nowo-
żytnych na mniejsze.

Jednorodność nowożytnych ścian frontowych 
i sąsiedzkich kamienic 27, 26 i 25 połączonych 
ze sobą wiązaniami z cegieł o tym samym wy-
miarze (7 × 12,5 × 25 cm) dowodzi ich jednocze-
snego wznoszenia zapewne po nabyciu i podzia-
le starszej obszernej parceli. Jej pierwotna sze-
rokość byłaby zatem sumą szerokości frontów 
trzech obiektów (6,18 + 5,84 + 5 m) i wynosiła-
by łącznie ok. 18 m, a głębokość wyznaczona ka-
mienną podwaliną ściany tylnej biegnącą przez 

posesję nr 27 i 26, mierzona od ulicy Kłodnej,  
miałaby 12 m. Sądzę, że podobnie jak na parce-
lach bliższych ulicy Panieńskiej (nr 29 i 28) stał tu 
początkowo obszerny budynek o charakterze go-
spodarczym, spichrzowym. Kamienice nr 25 i 26 
miały posadzki z cegieł, w których wyciśnięty był 
znak cegielni Bollinchen2.

Proces wymiany na kamienice mieszkalne bu-
dynków gospodarczo-magazynowych i spichrzo-
wych stojących w pierzejach ulic średniowieczne-
go miasta był powszechny. Powodował go wzrost 
liczby ludności i konieczność zapewnienia jej lo-
kum. Przykłady tak powstałej drobnej zabudowy 
kamienicowej znamy też z ulic Warzywnej, Ma-
łej Odrzańskiej i Osiek. Obszerne budynki ma-
gazynowe wypełniające nierzadko reprezentacyj-
ne pierzeje średniowiecznego miasta traciły swe 
ekonomiczne uzasadnienie. Rosnące zapotrzebo-
wanie na przestrzeń dla rozwijającego się handlu 
i coraz bardziej różnorodnego rzemiosła powodo-
wało wypieranie zapełniających przestrzeń maga-
zynów i spichlerzy. Proces podziału dużych dzia-
łek na mniejsze, zagęszczanie zabudowy podwó-
rzy, zabudowanie drogi przymurnej, a w końcu 
rozebranie murów i zagospodarowanie obszarów 
poza nimi to naturalne procesy rozwoju i rozbudo-
wy miasta, które nie ominęły kwartału I. Historia 
jego przestrzennych i budowlanych przekształceń, 
uchwycona została zaledwie na przykładzie sied-
miu niewielkich działek stanowiących ⅓ rzeczy-
wistego obszaru kwartału, jest jednak znakomi-
tym przykładem zachodzących w mieście zmian. 

Badania archeologiczno-architektoniczne kwar-
tału I i pozostałych zachowanych kwartałów Pod-
zamcza, dostarczyły jeszcze jednej, na pozór oczy-
wistej informacji, że należy patrzeć bardzo kry-
tycznie na materiały ikonograficzne dotyczące 
obszaru miasta. Prowadzone w latach 1995–2000 
kwerendy archiwalne poprzedzające badania te-
renowe dostarczały bogatego materiału ikonogra-
ficznego, będącego w zasobach Muzeum Narodo-
wego, Archiwum Państwowego i Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Materiał 
ten systematycznie konfrontowano z wynikami 
badań terenowych. Wnioski płynące z tej konfron-
tacji dotyczą przede wszystkim zabudowy miesz-
czańskiej i sposobu jej przedstawiania. 

2 Dzisiaj Bielinek, miejscowość oddalona o ok. 100 km na południe 
od Szczecina.

Tatiana Balcerzak
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Na najstarszych dotyczących tego tematu ryci-
nach, w tym widoku Szczecina F. Hogenberga  
i G. Brauna z roku 1588, zabudowę mieszczań-
ską traktuje się jako swoisty wypełniacz przestrze-
ni miejskiej, nie przykładając wagi do jej rzeczy-
wistej liczby i skali. Plan ten świetnie oddaje ulo-
kowanie miasta w krajobrazie, jego przestrzen-
nie rozplanowanie, sens urbanistycznej kompozy-
cji. Jednak w sferze elementów wypełniających tę 
przestrzeń posługuje się formą dalece uproszczo-
ną, zwłaszcza gdy przedstawia zabudowę kamie-
nicową. Już bowiem na pierwszy rzut oka widać 
zachwiane proporcje szerokości ulic i kwartałów. 
Warto zatem skonfrontować historyczny rysunek 
z odkrytą przez zespół badaczy rzeczywistością  
i opisać go w sposób bardziej krytyczny. 

Przykładów na schematyzm ryciny Brauna/Ho-
gewega jest wiele, najprostszy dotyczy ulicy Wa-
rzywnej, której pierzeje, jak wykazały badania, 
od średniowiecza do XIX wieku tworzyły ściany 
boczne kamienic narożnych mające fronty od ulicy 
Kłodnej i Rybaki, a odcinek środkowy zajmowały 
dwie oficyny, każda przynależna do ww. kamie-
nicy. Stały zatem w pierzei ulicy Warzywnej, za-
równo od strony wschodniej jak i zachodniej, za-
wsze cztery budynki. Nie sądzę by w tak wąskiej 
uliczce (3,2–3,5 m) projektowano, szczególnie ka-
mienicom narożnym, osiową kompozycję elewacji 
na wzór frontów, które miały od ulicy Kłodnej czy 
Rynku Warzywnego. 

Kolejny przykład to pierzeja ulicy Panień-
skiej w Kwartale II (pomiędzy ulicami Kłodną  
i Rybaki). W badaniach terenowych (potwierdzo-
nych kwerendą archiwalną) stwierdzono istnienie 
w tej pierzei sześciu kamienic z gotyckimi ściana-
mi piwnicznymi, o szerokości (mierząc od ulicy 
Kłodnej) kolejno 8–8–8–11,5–13 m. Rycina Brau-
na/Hogewega rejestruje w tej pierzei trzy kamieni-
ce. Oznaczałoby to zatem, że każda z nich miała-
by szerokość ok. 16 m (na Podzamczu niespotyka-
ne do XIX wieku, chyba że byłyby to spichlerze), 
co zaowocowałoby co najmniej pięcioosiową ele-
wacją każdej z kamienic i niespotykanie wysokimi 
ich szczytami (skutki zasad geometrii), czego ryci-
na nie rejestruje.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o najnow-
szej historii budowlanej kwartału I. W ramach 
rozpoczętego w roku 1993 procesu rewitalizacji 

doszczętnie zdegradowanego po drugiej wojnie 
światowej obszaru szczecińskiego Podzamcza, 
przystąpiono do jego odgruzowania i zabudowy. 
Proces ten miał za zadanie przywrócić ciągłość 
kulturową tego miejsca, jego miastotwórcze funk-
cje oraz należną wartość w świadomości nowych 
pokoleń szczecinian. Środowisko konserwatorsko- 
-architektoniczne wypracowało zatem zasadę pro-
cesu rewaloryzacji tego objętego ochroną konser-
watorską obszaru. Założono przywrócenie histo-
rycznego kształtu kwartałów i ich podziału na par-
cele, zgodnie z oryginalnym układem murów piw-
nicznych stojących tu niegdyś kamienic, potwier-
dzonym odkryciami archeologicznymi. Jako wio-
dący dla kreowania historycznego klimatu i sta-
nowiący inspirację projektową dla współczesnej 
zabudowy, przyjęto wizerunek miasta z przełomu  
XVII/XVIII wieku, kiedy to Szczecin znajdował 
się we władaniu Szwedów. Zabudowa z tego okre-
su była dość dobrze udokumentowana i dawała 
się zaadaptować dla współczesnych potrzeb. Jako  
inspirację projektową dla nowej zabudowy przy-
jęto charakterystyczną dla Szczecina formę za-
budowy trzy- lub czterokondygnacyjnych kamie-
nic, prawie wyłączne tynkowanych, o horyzon-
talnej kompozycji elewacji, z mocno zaakcento-
wanym parterem, o dachu na przemian szczyto-
wym i kalenicowym, często z dużymi centralnie 
usytuowanymi wystawkami. Za podstawową jed-
nostkę inwestycyjną przyjęto dawny kwartał za-
budowy. Dla kompozycji jego pierzeji, korzy-
stając z materiałów archiwalnych i wyników ba-
dań, przygotowywano sylwety zabudowy pierzeji 
(ryc. 309). By uniknąć monotonii pomysłów, każ-
dą kamienicę w pierzei ulicy, w tym i w kwartale 
I, miał zaprojektować inny architekt. W praktyce 
okazało się, że przekładanie historycznego detalu 
na współczesny język architektoniczny jest sztu-
ką trudną, a źle odczytane intencje konserwator-
skie nierzadko wiodły projektantów na manowce 
eklektyzmu. Nieukończonego do dziś procesu re-
witalizacji Podzamcza nie sposób jednak nie do-
cenić, wypełnił on bowiem dotkliwą lukę w pa-
noramie Szczecina, stał się źródłem wiedzy o nim  
i kulturze materialnej jego mieszkańców, spowodo-
wał, że po raz kolejny ocalone zostały zachowane 
w poziomie piwnic mury dawnych kamienic i his-
toryczne zasady parcelacji kwartałów (ryc. 310).

III.3. Średniowieczna i nowożytna murowana zabudowa mieszkalno-gospodarcza





Rozdział IV
Źródła historyczne



Szczecin. Most Kłodny od południowego zachodu; ok. 1883. MNS/A.Foto/5316
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Poniższe opracowanie dotyczy zabudowy zes-
po łu kwartałów szczecińskiego dolnego Stare-
go Miasta zajmującego obszar ograniczony od 
północy i wschodu odcinkiem średniowieczne-
go muru miejskiego, od południa ciągiem ulic  
Hackenstrasse–Mittwochsstrasse–Neu Tiefstrasse1,  
w 1880 roku połączonym jedną nazwą – Mittwochs-
strasse (Środową) (Szukała 2000, 132–133), a od 
zachodu Frauenstrasse (Panieńską). Zespół ten, 
obejmujący także interesujący nas kwartał I, prze-
cinają dwie ulice biegnące równoleżnikowo od 
ulicy Panieńskiej w stronę wschodniego muru: po 
stronie północnej jest to Baumstrasse (Kłodna),  
a po stronie południowej ciąg uliczny Flugstrasse–
Löcknitz erstrasse–Fischerstrasse, w 1880 roku 
połączony jedną nazwą Fischerstrasse (Rybaki). 
Południkowo przecinają omawianą zabudowę: po 
stronie zachodniej – Petersilienstrasse (Pietrusz-
kowa/Warzywna) prowadząca do Fischmarkt (Tar-
gu Rybnego) w okresie nowożytnym przemiano-
wanego na Kraut Markt (Rynek Warzywny), a po 
stronie wschodniej – ciąg uliczny złożony z Na-
gelstrasse i Kleine Oderstrasse, w 1880 roku połą-
czony jedną nazwą Kleine Oderstrasse (Mała Od-
rzańska) (ryc. 311). 

Historyczny materiał ikonograficzny i karto-
graficzny dokumentujący omawiany obszar za-
budowy w tym opracowaniu pochodzi z okre-
su od ostatniej ćwierci XVI stulecia po wiek XX. 
W zakres tych źródeł obrazowych wchodzą ry-
sunki artystyczne i dokumentacyjne, grafika dru-
kowana, plany rękopiśmienne i drukowane oraz 
obrazy. Istotną wartość poznawczą mają przede 

1 W dalszej części rozdziału będę posługiwać się nazwami polski-
mi mówiąc o ulicach, których niemieckie nazwy mają polskie 
odpowiedniki, nazwami niemieckimi w przypadkach, gdy tych  
odpowiedników brak.

wszystkim plany, wśród których wyróżnić należy  
plany katastralne. 

Plan nabrzeża z fragmentem Starego Miasta 
(2. połowa XVI wieku)

Najstarszy przekaz to anonimowy rysunek dato-
wany na lata ok. 1570–1580 (Zaremba, Orliń-
ska 1965, 33, il. 8; Blühm, Jäger 1991, 12, il. 2)  
przechowywany w Pommersches Landesmu-
seum w Greifswaldzie2. Szkic przedstawia na-
brzeże portowe wraz z fragmentem szczecińskie-
go Starego Miasta, oddzielonym od niego połu-
dniowym odcinkiem średniowiecznego miejskie-
go muru obronnego. Na planie zaznaczono jaśniej-
szą barwą końcowe odcinki trzech ulic prowadzą-
cych prostopadle do muru w stronę portu. Licząc 
od północy były to: ulice Kłodna, Fischerstras-
se i Neu Tiefstrasse. Zabudowa przy tych ulicach 
jest tylko szkicowo zarysowana, w postaci sze-
regu domów zbudowanych na planach wydłużo-
nych prostokątów, zwróconych szczytami do uli-
cy. Był to typowy układ w średniowiecznych mia-
stach obszaru nadbałtyckiego. Na końcach wy-
mienionych ulic znajdowały się prowadzące na 
nabrzeże bramy miejskie, wzniesione na pro-
stokątnych planach, z arkadowymi przejazdami  
(Gwiazdowska 2001, 71).

Brama Kłodna (Baumtor) stojąca naprzeciw 
ulicy Kłodnej jest najokazalsza, trójkondygnacyj-
na. Jej kształt wynika przypuszczalnie z pełnionej 
funkcji – otwierania dostępu do Mostu Kłodne-
go (Baum Brücke). Druga brama – Rybacka (Fi-
schertor) – jest dwukondygnacyjna, nakryta da-
chem czterospadowym. Trzecia natomiast, stojąca 
u wylotu Neu Tiefstrasse, zwana Bramą Mączną 
(Mehltor) jest trójkondygnacyjna, nakryta dachem 

2 Archiwalna fotografia tego rysunku znajduje się w Archiwum  
Fotograficznym Muzeum Narodowego w Szczecinie.

IV.1. Ikonografia i kartografia kwartałów w dzielnicy Kessin  
jako źródło historyczne
Ewa Gwiazdowska

Civitas et urbs.  
Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I

Szczecin 2019, 233–242
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czterospadowym ze szczycikiem. Na rysunku 
można jeszcze zaobserwować, że w ciągu muru 
miejskiego biegnącego wzdłuż północnego skraju 
miasta, na odcinku między Bramą Kłodną a brze-
giem Odry, znajduje się budowla przypominającą 
czatownię krytą dwuspadowym dachem.

Widok Szczecina Georga Brauna  
i Fransa Hogenberga (koniec XVI wieku)

Plan i zabudowa całego Szczecina udokumento-
wane zostały stosunkowo najdokładniej na wi-
dokach z lotu ptaka od zachodu opublikowanych 
w IV tomie dzieła albumowego Georga Brauna  
i Fransa Hogenberga Civitates orbis terrarum 
wydawanego w Kolonii (Coloniae Agrippinae)  
w ostatniej ćwierci XVI wieku i wznawiane-
go do 1618 roku. Widoki te przedstawiają póź-
nośredniowieczną fazę rozwoju miasta. Pierw-
sze wydanie widoku Szczecina, zatytułowane 
Stettin, ukazało się w 1588 roku, drugie, popra-
wione, pod tytułem Alten Stettin ok. roku 1594  
(Gwiazdowska 2001, 71). 

Celem widoków Szczecina opublikowanych 
w dziele Brauna i Hogenberga było przedstawie-
nie konkretnego miasta – stolicy Pomorza. W skie-
rowanym do czytelników wstępie do swego dzie-
ła autorzy pisali, że ich praca ma służyć odbior-
com pomocą podczas podróży w poznaniu i orien-
tacji w przestrzeni miast, których widoki zostały 
zamieszczone. Chodziło więc o wierne, na ile to 
jest możliwe na jednym arkuszu papieru drukar-
skiego, ukazanie zarówno siatki ulic, jak i zabu-
dowy. O tym, że dążono do wierności przedsta-
wienia świadczy fakt, że w niedługo po wydaniu 
tomu z pierwszą wersją widoku Szczecina, opra-
cowana została druga. Widocznie autorzy otrzy-
mywali krytyczne uwagi dotyczące wyglądu mia-
sta i sporządzili wariant widoku, który w założe-
niu miał być dokładniejszy. Także perspektywa 
okolicy miasta świadczy o dążeniu do zgodności 
z rzeczywistością. Kąt patrzenia, pod jakim zosta-
ły przedstawione okolice Szczecina, odpowiada 
takiemu widokowi doliny Odry i linii wzgórz po-
rośniętych przez Puszczę Bukową, jaki oglądano 
z dachu Zamku Książąt Pomorskich. Oczywiście 
nieznany rysunek Szczecina – pierwowzór ryci-
ny mógł zostać w jakiś sposób uproszczony przez 
rzemieślnika przygotowującego płytę miedzioryt-
niczą. Szczególnie mogły zostać pominięte niektó-
re domy w ciągu pierzei ulicznych, czy też zmie-
nione ich kształty, ze szczytowych na kalenicowe. 
Jednak odtworzenie tych detali nie jest możliwe  

z powodu braku źródeł porównawczych z badane-
go okresu, a tym bardziej z czasów wcześniejszych. 

Widoki przedstawiają prostokątną siatkę ulic 
świadczącą o jej planowym wytyczeniu w ramach 
organizacji ośrodka miejskiego na prawie magde-
burskim (ryc. 312). Ten ściśle regularny układ, jak 
dowodzą późniejsze plany miasta, jest w pewnym 
stopniu idealizowany. Upiększenie to może wyni-
kać z estetyki renesansowej dominującej w okre-
sie powstania planu. Może też odzwierciedlać 
potrzebę podniesienia prestiżu Szczecina, której 
przypuszczalnie mogło służyć podporządkowa-
nie obrazu miasta obowiązującemu wówczas ka-
nonowi piękna. Istotną rolę jednak, jak się wy-
daje, odegrała skala (nie podana), w jakiej plan 
wykonano. Zapewne to ona powodowała pewne 
uproszczenia, np. mniejsze zróżnicowanie szero-
kości ulic czy stopnia ich zakrzywienia, może też 
nieuwzględnienie małych budynków wewnątrz  
poszczególnych działek.

Nazwy ulic na planie z 1588 roku nie zostały 
podane. Przedstawiona na nim (podobnie jak i na 
późniejszych planach) siatka interesujących nas w 
tym opracowaniu ulic, złożona jest z trzech wy-
mienionych wyżej ciągów ulicznych biegnących 
od ulicy Panieńskiej (równoległej do stoku wzgó-
rza zamkowego) prostopadle w stronę muru miej-
skiego, który oddzielał zabudowę mieszczańską od 
portu i nurtu Odry, przecinających je trzech ciągów 
ulicznych biegnących poprzecznie – od północne-
go odcinka muru miejskiego ku południowi, jak 
też z placu handlowego zajmującego obszar jed-
nego kwartału budowlanego. Na planie widać po-
nadto wolną przestrzeń wzdłuż północnego odcin-
ka murów, którą można określić jako ulicę przy-
murną. Zespół zabudowy tworzyło siedem kwarta-
łów mieszkalnych wyznaczonych przez siatkę ulic 
gęsto zabudowanych zwartymi szeregami domów. 

Widok Brauna/Hogenberga z 1588 roku.  
Zabudowa mieszkalna

Kwartał I miał formę silnie wydłużonego prosto-
kąta ciągnącego się od ulicy Panieńskiej do muru 
miejskiego na wschodzie. W zabudowie pierzei 
tego kwartału sąsiadującej z umocnieniami zaob-
serwować można przerwy. Przedstawione w kilku 
miejscach sylwetki drzew wskazują symbolicznie, 
że mogły się tam znajdować sady (ryc. 313). 

Zabudowę równoległą do powyższej stano-
wiła zwarta północna pierzeja ulicy Kłodnej. Za-
rys domów nie jest zbyt wyraźny, wydaje się,  

Ewa Gwiazdowska
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że autorzy przedstawili 17 budynków (ryc. 314, 
kolor czerwony). Między ulicą Kłodną i ciągiem 
ulicznym Flugstrasse–Löcknitzerstrasse–Fischer-
strasse znajdowały się trzy bloki zabudowy – dwa 
zbliżone do kwadratu, wypełnione zwartą zabu-
dową, a pomiędzy nimi jeden podłużny, w które-
go przestrzeni wewnętrznej również znajdował się 
niewielki sad (ryc. 314, kolor zielony). Na długim 
odcinku Löcknitzstrasse, między wylotami uli-
cy Warzywnej i Nagelstrasse stało sześć domów  
(ryc. 314, kolor niebieski), zaś na ostatnim odcin-
ku, Fischerstrasse, między wylotem Nagelstrasse  
i murami, autorzy widoku umieścili cztery lub pięć 
domów (ryc. 314, kolor żółty). 

Przy północnej pierzei ciągu ulicznego Flug-
strasse–Löcknitzerstrasse–Fischerstrasse, równo-
ległego do ulicy Kłodnej ukazano 15 lub 16 do-
mów oraz pusty plac i pięć domów stojących  
w poprzek kwartału, a także sad znajdujący się na 
wysokości rynku (ryc. 315, kolor czerwony). Na 
ostatnim odcinku północnej pierzei Fischerstras-
se, między wylotem Nagelstrasse i murem miej-
skim uwidoczniono prawdopodobnie sześć do-
mów. Trudności z dokładnym określeniem ich 
liczby wynikają z kłopotu z interpretacją moty-
wu przedstawionego między kwartałem i murami 
jako kalenicy domów bądź przejścia wzdłuż mu-
rów. Wewnątrz blok ten był gęsto zabudowany. 
Wyróżnić w nim można trzy domy znajdujące się 
na przedłużeniu domów szczytowych stojących od 
strony ulicy Kłodnej (ryc. 315, kolor czerwony). 

Między ciągami ulicznymi Flugstrasse–Löck-
nitzerstrasse–Fischerstrasse i Hackenstrasse–Mit-
twochsstrasse–Neu Tiefstrasse znajdowały się trzy 
kwartały, wszystkie na planie zbliżonym do kwa-
dratu, pokryte gęstą, zwartą zabudową oraz po-
dobnego kształtu plac handlowy, wymieniony wy-
żej Rynek Rybny (obecnie Warzywny). W połu-
dniowej pierzei ciągu ulic Flugstrasse–Löcknitzer-
strasse–Fischerstrasse ukazano 15 domów (ryc. 
315, kolor zielony). Na odcinku Löcknitzerstrasse, 
między Rynkiem Rybnym i wylotem ulicy Małej 
Odrzańskiej, na rogu rynku natomiast – trzy (ryc. 
315, kolor niebieski), a na ostatnim odcinku pie-
rzei Fischerstrasse, między wylotem ulicy Małej 
Odrzańskiej i murem miejskim – pięć (ryc. 315, 
kolor żółty). 

Równoległa do omówionej – północna pierze-
ja ciągu ulicznego Hackenstrasse–Mittwochsstras-
se–Neu Tiefstrasse składała się według Brauna/
Hogenberga z 14 domów. Wewnątrz dużego bloku 

ograniczonego ulicami Panieńską, Flugstrasse, 
Rynkiem Rybnym i Hakenstrasse wyróżnić moż-
na dziesięć budynków ustawionych pod różnymi 
kątami, co utrudnia powiązanie ich z poszczegól-
nymi parcelami. Sposób ich pokazania wydaje się 
oddawać chęć stworzenia obrazu dużego stłocze-
nia zabudowy, bez próby zrelacjonowania jej rze-
czywistego stanu. 

W głębi bloku zabudowy, którego zewnętrz-
ną pierzeję tworzy ulica Środowa, znajdowa-
ły się trzy budynki stojące równolegle do wy-
znaczonych parcel. Oprócz domów stojących 
na tyłach działek, równolegle do domów fronto-
wych, na granicy drugiej i trzeciej parceli licząc 
od obu pierzei: Fischerstrasse i Neue Tiefstras-
se stał budynek poprzeczny, jakby oddzielający  
wewnętrzne podwórza. 

Wyraźnie widoczne na planie pierzeje ulic: Pa-
nieńskiej, Warzywnej, Rynku Rybackiego i ciągu 
Nagelstrasse – Małej Odrzańskiej utworzone były 
przez zwarte szeregi piętrowych domów szczyto-
wych, które miały na parterze tylko bramę wjaz-
dową usytuowaną na osi. Przy ulicy Panieńskiej 
ukazane były domy szczytowe dwu- i trójosiowe 
oraz jeden większy, ustawiony kalenicą do uli-
cy. Wschodnią pierzeję ulicy Panieńskiej tworzyć 
miało 16 domów (ryc. 316). 

Forma zabudowy pierzei wzdłuż murów jest 
trudniej czytelna. Przypuszczalnie na odcinku mię-
dzy północnym odcinkiem muru i wylotem ulicy 
Kłodnej były cztery domy, przy czym jeden z nich 
stał na dwu parcelach i mógł mieć pięć lub sześć 
osi. Na odcinku między wylotami ulic Kłodnej i 
Rybaki zabudowę mógł stanowić ciąg domów ka-
lenicowych. Na odcinku między wylotami ulic Ry-
baki i Neue Tiefstrasse autorzy ukazali trzy domy 
rozdzielone sadami (?). Pośrodku Rynku Rybnego 
umieścili natomiast krytą studnię, a wzdłuż jego 
zachodniej i wschodniej pierzei – dwa ciągi lad 
handlowych. 

Widok Brauna/Hogenberga z 1588 roku.  
System umocnień

Na planie z 1588 roku system obronny wygląda zu-
pełnie inaczej niż na rysunku z ok. 1570–1580 roku.  
We wschodnim odcinku murów, oprócz wymienio-
nych we wstępie bram-furt widoczne są dwie cylin-
dryczne baszty oświetlone szczelinowymi otwora-
mi strzelniczymi, zwieńczone szerszą kondygnacją 
nakrytą dachem ostrosłupowym. Baszta zlokalizo-
wana na północno-wschodnim narożu murów jest 
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grubsza, zaopatrzona w machikuły. Baszta położona 
na południe od niej, pełniąca pomocniczą rolę, jest 
smuklejsza i wygląda tak, jakby nie miała machikuł. 

Bramy prowadzące do portu ukazano w taki 
sam sposób – mają arkadowe przejazdy, niskie 
piętra oświetlone oknami i dachy czterospadowe  
z pojedynczymi oknami mansardowymi (?). Róż-
nią się jedynie wielkością – Brama Kłodna otwie-
rająca się na Most Kłodny jest większa niż pozo-
stałe (ryc. 317). W północnym odcinku murów, 
mniej więcej w połowie długości pomiędzy basz-
tą stojącą w północno-wschodnim narożniku muru 
i Bramą Panieńską zamykającą od północy wy-
lot ulicy Panieńskiej, wyraźnie widać czatownię, 
tę samą, która na rysunku z ok. 1570–1580 roku 
była zaledwie niewyraźnie naszkicowana. Brama 
Panieńska częściowo straciła już pierwotny kształt 
średniowieczny – brama wewnętrzna zwieńczona 
została wczesnorenesansową attyką zakończoną 
szeregami półkolistych szczycików. Krótką szy-
ją łączyła się z przedbramiem flankowanym dwie-
ma cylindrycznymi basztami o formach analogicz-
nych do baszt narożnych. 

Widok Brauna/Hogenberga z 1594 roku.  
Zabudowa mieszkalna kwartału I

Skorygowany widok Szczecina z lotu ptaka z dzie-
ła Brauna/Hogenberga (akwaforta Alten Stettin pu-
blikowana ok. 1594 roku) różnił się od widoku 
Stettin w przedstawieniu omawianego fragmen-
tu zabudowy miasta. Zawierał on jednak zmia-
ny nie tylko korygujące, ale i wprowadzające błę-
dy oraz uproszczenia. Istotna różnica pojawiła się  
w przedstawieniu I kwartału zabudowy położo-
nego wzdłuż północnego odcinka muru. W wer-
sji zaktualizowanej ma on formę podłużną, ale 
nie prostokątną, tylko od strony muru zwężającą 
się półkoliście ku zachodowi. Zwężenie to wy-
nika z dostosowania przedstawienia zabudowy 
do położenia Bramy Panieńskiej. Pozostałe bloki 
mają analogiczną formę wypełnioną zwartą zabu-
dową, ale przedstawiono na nich mniej domów –  
szczególnie wewnątrz bloków zagęszczenie zabu-
dowy jest mniejsze. Podział na parcele jest także  
nieco inny.

Północną pierzeję ulicy Kłodnej tworzy zwar-
ta zabudowa złożona z 15 domów. Południowa 
składa się z trzech odcinków, podobnie jak na po-
przednim planie, przy których ukazano łącznie  
12 domów. Na odcinku między ulicami Panieńską 
i Warzywną są dwa domy, oba zwrócone fasadami 

ku tym ulicom. Na odcinku między ulicami Wa-
rzywną i Nagelstrasse jest osiem domów. 

Wzdłuż północnej pierzei ciągu ulic Flug-
strasse–Löcknitzerstrasse–Fischerstrasse zabudo-
wa składa się z 14 budynków. Wzdłuż Löcknitzer-
strasse stoi siedem domów szczytowych. Na od-
cinku między wylotem Nagelstrasse i Bramą Ry-
backą znajdują się trzy parcele. Południowa pie-
rzeja ciągu ulic Flugstrasse–Löcknitzerstrasse– 
Fischerstrasse składa się z dużo mniejszej licz-
by, zaledwie ośmiu parcel zajmowanych przez 
duże budynki. Na odcinku między ulicą Panieńską  
i Rynkiem Rybnym są dwa domy, podobnie jak na 
odcinku między rynkiem i ulicą Małą Odrzańską. 
Pomiędzy ulicą Małą Odrzańską i Bramą Mączną 
autorzy ukazali cztery parcele.

Północną pierzeję ciągu ulic Hackenstrasse– 
Mittwochsstrasse–Neu Tiefstrasse, zabudowano  
łącznie 11 budynkami tworzącymi trzy odcin-
ki pierzei ulicznej. Przy ulicy Warzywnej po stro-
nie zachodniej stoją cztery domy a przy zachod-
niej pierzei Rynku Rybnego pięć. Wschodnią pie-
rzeję rynku tworzą cztery domy dwuosiowe. Ławy 
sprzedażne na Rynku Rybnym ustawione są sy-
metrycznie w czterech narożach placu. Pośrod-
ku znajduje się budowla przypominająca kolumnę  
z kapliczką z figurą. Przypuszczalnie jest ona nad-
budowana nad studnią. Niektórzy badacze uwa-
żają, że jest to pręgierz miejski z ozdobnym obu-
dowaniem (Konopka 2013, 301). Ulicę Małą Od-
rzańską po stronie zachodniej stanowi pięć domów.

Widok Brauna/Hogenberga z 1594 roku.  
Elementy umocnień

Istotne zmiany na planie z ok. 1594 roku widoczne 
są w formie obwarowań miejskich. Brama Kłodna 
w górnej części jest zwężona. Brak także mniej-
szej baszty między nią i basztą narożną. Ta ostatnia 
wygląda nieco inaczej, jest masywniejsza, zwień-
czona krenelażem i stożkowym hełmem. Zmie-
niło się ponadto zwieńczenie Bramy Panieńskiej 
z wczesnorenesansowego na późnorenesansowe. 
Ma ono formę szczytu zamkniętego półkoliście 
i flankowanego wolutami. Arkada w szyi bramy  
została w wyraźny sposób przedstawiona jako 
przepust wody spływającej fosą do Odry.

Kopie rycin Brauna/Hogenberga

Kopie widoku z lotu ptaka z dzieła Brauna/Hogen - 
berga rytowane w końcu XVI wieku oraz w wie-
kach XVII i XVIII, z których najbardziej znane są  
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sztychy wykonane w XVII wieku w oficynie Mat-
thaeusa Meriana, jak też rycina Alten Stettin He-
inricha Kotego/Petrusa Rollosa z 1625 roku, na 
której plan Starego Miasta został skopiowany  
z dzieła Brauna/Hogenberga, przedstawiają uprosz-
czony obraz zabudowy miasta średniowiecznego 
otoczonego murami obronnymi, więc tracą zna-
czenie źródeł informujących o jego wyglądzie. 
Pełnią głównie rolę reprezentacyjną i zdobniczą. 
Rycina Petrusa Rollosa wg rysunku Heinricha Ko-
tego istotne informacje zawiera tylko w odniesie-
niu do zabudowy i zagospodarowania terenu poza 
średniowiecznymi murami miejskimi.

Plan Jacobusa Rettiga z 1629 roku

Nieco zmienioną sytuację zarówno z zakresie siat-
ki ulic, kształtu kwartałów zabudowy, jak i stanu 
zachowania murów miejskich przedstawia plan Ja-
cobusa Rettiga Plano Oder Grundryß Dero Vor-
nehmen und Weitberühmten, uhralten Hanse Stadt 
Alten Stettin z 1629 roku (fotokopia w MNS,  
nr inw. MN-H-10, Kozińska, Kożan-Maciejewicz, 
Stelmach 1989, 14, poz. 6). Na tym planie ulicz-
ka przymurna już nie istnieje, a zabudowa kwar-
tału I dochodzi bezpośrednio do północnego muru 
miejskiego (ryc. 318). Pozostałe kwartały zabu-
dowy mają kształty nieregularne, trapezoidalne 
bądź prostokątne. Trapezoidalne są także kwar-
tały sąsiadujące z Rynkiem Rybnym od zachodu  
i wschodu. W południowej części Rynek Rybny  
zamyka niewielka prostokątna budowla. Ulice mają  
jednakową szerokość na całej długości, ale ulica 
Warzywna jest bardzo wąska. 

Odcinek murów miejskich od strony północ-
nej, między Bramą Panieńską i narożną cylindrycz-
ną basztą, jest widoczny w całości i są w nim dwie 
skorupowe formy otwarte od strony miasta: jedna 
na planie półkola w miejscu obecnej Baszty Sied-
miu Płaszczy, druga na planie prostokąta, na wy-
sokości ⅔ kwartału położonego między ulicami: 
Warzywną i Nagelstrasse. Ta prostokątna budowla 
odpowiada czatowni udokumentowanej na rysunku 
portu z ok. 1570–1580 roku i na planie Brauna/Ho-
genberga. Forma półcylindryczna zapewne nie zo-
stała uwzględniona na widoku Brauna/Hogenber-
ga, gdyż autor rysunku uznał ją za zasłoniętą przez 
Bramę Panieńską. Plan ten jest wszak ujęty z lotu 
ptaka diagonalnie, a nie prostopadle. Na planie Ret-
tiga odcinek muru między narożną basztą i Bramą 
Kłodną przebiega po linii łamanej pod kątem pro-
stym o wierzchołku skierowanym w stronę miasta. 

Od strony wschodniej (nabrzeża) plan ukazuje Bra-
mę Kłodną, a dalej dwie budowle stojące w obrę-
bie kwartału zlokalizowanego po wschodniej stro-
nie Nagelstrasse. Wynika z tego, że na tym odcin-
ku mur został już rozebrany. Plan pokazuje też Bra-
my Rybacką i Mączną połączone cieńszym odcin-
kiem muru (ryc. 318).

Plan Daniela Portiusa

Plan Daniela Portiusa z tego samego czasu, tj. z 1630  
roku (fotokopia w MNS, nr inw. MN-H-70, Ko-
zińska, Kożan-Maciejewicz, Stelmach 1989, 15, 
poz. 8) zawiera pewne różnice w stosunku do pla-
nu Rettiga. W siatce ulic nie uwzględnia on Nagel-
strasse, a zabudowę kwartału I pokazuje jako gra-
niczącą z murem miejskim zarówno od wschodu, 
jak i od północy. Istnienie muru miejskiego reje-
struje na całej długości od Bramy Panieńskiej do 
narożnej baszty, zaznaczając na tym odcinku jedy-
nie skorupową półbasztę na planie półkola w miej-
scu obecnej Baszty Siedmiu Płaszczy, oraz na ca-
łej długości od baszty narożnej do Bramy Mącz-
nej z leżącymi na tym odcinku dwiema bramami: 
Kłodną i Rybacką (ryc. 319).

Plan katastralny Szczecina z 1706 roku

Konkretnej i wiarygodnej informacji o ogólnej 
dyspozycji zabudowy omawianego zespołu kwar-
tałów na przełomie XVII i XVIII wieku dostarcza 
plan katastralny Szczecina sporządzony w 1706 
roku w ramach inwentaryzacji przeprowadzo-
nej w latach 1692–1709 na zlecenie administracji 
szwedzkiej. Plan ten przechowywany jest obec-
nie w Landesarchiv w Greifswaldzie (dalej: LAG),  
a jego uproszczona kopia z widokiem kwartałów, 
bez podziału na parcele, dostępna jest na stronie 
internetowej LAG (Gwiazdowska 2001, 152–153, 
tam literatura przedmiotu, reprodukcja kwartału I –  
Słomiński 1998b). Plan informuje, jak wyglądała 
wówczas siatka ulic, jakie kształty miały poszcze-
gólne kwartały zabudowy i jak były rozmieszczo-
ne, dokumentuje rozwój zabudowy oraz stan za-
chowania średniowiecznego systemu obronnego. 

Plan ten potwierdza, że kwartał I, leżący między 
północnym odcinkiem muru miejskiego i ulicą Kłod-
ną miał prostokątny, wydłużony kształt (ryc. 320). 
Ten narys świadczy, że właściwie przedstawiony 
został na pierwszej wersji ryciny Brauna/Hogenber-
ga. Ogólna forma i położenie pozostałych kwarta-
łów odpowiada przedstawionemu przez Brauna/Ho-
genberga potwierdzając tym samym wiarygodność  
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tego źródła ikonograficznego. Na planie katastral-
nym widać, że mur miejski od strony Odry, a więc  
od wschodu, został rozebrany. Pozostała nato-
miast część umocnień otaczających miasto od stro-
ny północnej wraz z basztą stojącą na północno-
wschodnim rogu, czatownią oraz Bramą Panień-
ską. Na ogólnym planie katastralnym podana zosta-
ła, jak można przypuszczać, dokładna lokalizacja 
czatowni. Wynika z niego, że stała ona dość blisko 
Bramy Panieńskiej, a nie, jak zaznaczono na wido-
ku Brauna/Hogenberga, w połowie odległości mię-
dzy tą bramą i narożną basztą. 

Prostopadle do muru, w sąsiedztwie narożnej 
baszty, widać na planie prostokątny, silnie wydłu-
żony budynek. Był to przypuszczalnie magazyn 
portowy, na co wskazują przedstawienia takiego 
magazynu na reprezentacyjnej panoramie miasta 
od wschodu malowanej ok. 1617 roku przez Hein-
richa Kotego dla Domu Żeglarza i na fragmenta-
rycznej panoramie od północnego wschodu na-
malowanej temperą na przywileju cechu tragarzy 
w 1620 roku (Gwiazdowska 2001, 56–58, il. 3 i 5 
oraz 67–68, il. 6). Na szczegółowym planie kata-
stralnym Dunsredden Ao Stsi Kessin Furding 1706 
(Słomiński 1998b, ilustracja datowana 1706) za-
obserwować można dokładny narys murów. Bez-
pośrednio przy Bramie Panieńskiej, od strony mia-
sta, przed zabudową znajdował się niewielki bu-
dynek, posadowiony na planie prawie kwadratu, 
przypuszczalnie wykorzystywany do administro-
wania bramą, może też pełniący funkcję celną. 
Mury wzmocnione były przez zewnętrzne otwarte 
czatownie. Jedna czatownia znajdowała się na wy-
sokości parceli 160, natomiast na wysokości par-
celi 161 była okrągła baszta (Turm), której poło-
żenie odpowiada prawdopodobnie obecnemu po-
łożeniu Baszty Panieńskiej. Zapewne umożliwia-
ła ona obronę boczną bramy. Na wysokości par-
celi 163 była druga czatownia i tu w murze ist-
niała przerwa, być może zachował się sam funda-
ment, gdyż przebieg muru i położenie szkarpy na 
wysokości parcel 165–166 oznaczono konturem. 
Dalszy ciąg muru zaczynał się wzdłuż działek  
167–168 i tam również była mała czatownia. Za 
nią stała wzmiankowana zabudowana większa 
czatownia, wyróżniona na planie opisem: Wickhe.  
Kolejne cztery czatownie znajdowały się na wyso-
kości parcel: 171 – dwie, 173/174 – jedna, 175 – 
jedna. Na wysokości parceli 176 i terenu za dział-
ką 177 była okrągła baszta o mniejszym przekro-
ju od tej stojącej w pobliżu Bramy Panieńskiej. 

Na odcinku między tą basztą i Bramą Kłodną, jak 
wskazuje na planie zarys przebiegu muru, mógł się 
zachować fundament muru miejskiego. 

Plan dokumentuje dokładne granice parcel. Te 
wyznaczone w kwartale I były już przedłużone  
i sięgały do muru miejskiego świadcząc o likwida-
cji ulicy przymurnej. Kształty zewnętrzne parcel 
były nieregularne i dokumentowały nowe stosunki 
własności. Kwartał I obejmujący wcześniej osiem-
naście parcel, od numeru 160 do numeru 177,  
w 1706 roku składał się z 16 wydłużonych parcel 
dzielonych prostymi odcinkami, przy czym czte-
ry dawne działki połączone zostały parami: 165 ze 
166, a 167 ze 168. Parcela 161 obejmowała rów-
nież wąski pas terenu leżący między działką 160 
i murem miejskim. Jednocześnie na jej teren wci-
nały się sąsiadujące z nią działki 160 i 162. Parce-
la 171 była duża i mogła obejmować trzy działki 
średniowieczne, połączone już wcześniej, 177 na-
tomiast była mała, na planie ma zarys nieregular-
nego trapezu, oddzielonego wąskim pasem gruntu 
od parceli 176. Pas terenu na jej tyłach wydzielony 
został jako osobny, nieoznaczony obszar.

Plan miasta z 1721 roku

Najdokładniejszym źródłem dokumentującym wy-
gląd zespołu zabudowy w rejonie Bramy Panień-
skiej w okresie nowożytnym jest plan zatytułowa-
ny Plan de la Ville Stettin Anno MDCCXXI spo-
rządzony wkrótce po prawnym przyznaniu Szcze-
cina państwu pruskiemu, które nastąpiło w 1720 
roku w wyniku pokoju sztokholmskiego. Foto-
kopia planu jest przechowywana w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie (nr inw. MN-H-
321). MNS jest także w posiadaniu fotokopii kopii 
tego planu wykonanej przez Schneidera w 1827 
roku (nr inw. MN-H-11, 20, Kozińska, Kożan-Ma-
ciejewicz, Stelmach 1989, 25, poz. 38). Plan znany 
jest ponadto z grafiki opublikowanej techniką dru-
ku fotolitograficznego przez szczecińską oficynę 
H. Susenbetha, ilustrującej dzieło Martina Wehr-
manna, Geschichte der Stadt Stettin, Stettin 1911. 

Plan zawiera siatkę ulic z określeniem kierunku 
ich przebiegu, krzywizn, jak również szerokości 
oraz dokumentuje zewnętrzny kształt kwartałów 
i ich podział na parcele (ryc. 321). Każda parce-
la oznaczona jest numerem, pod którym w legen-
dzie, znajdującej się w górnej lewej części planu, 
podane jest nazwisko właściciela parceli, jego za-
wód i wyjątkowo przeznaczenie domu. Ulica Pa-
nieńska stanowiąca zachodnią granicę kwartału 
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przedstawiona została jako arteria komunikacyjna  
o jednakowej szerokości wzdłuż całego jej bie-
gu, prowadząca prosto od Bramy Panieńskiej ku 
Rynkowi Siennemu. Bezpośrednio za bramą, po 
jej wschodniej stronie, wzdłuż północnej pierzei 
ulicy Kłodnej ciągnął się kwartał I składający się  
z 17 parcel, od numeru 537 do numeru 553. Przy 
południowej pierzei ulicy Kłodnej było 19 parcel 
włącznie z narożnymi. Właściciele poszczegól-
nych parcel wymienieni zostali w tabeli 76. 

Równoległy do ulicy Kłodnej ciąg ulic Flug-
strasse–Löcknitzerstrasse–Fischerstrasse zabudo-
wany był następująco: przy północnej pierzei znaj-
dowało się łącznie 14 parcel podzielonych na trzy 
odcinki – przy pierwszym, od ulicy Panieńskiej do 
wylotu ulicy Warzywnej, zwanym Flug Stras, były 
4 parcele: jedna większa na rogu ulicy Panieńskiej 
nr 532 oraz trzy wąskie od numeru od 606 do 604. 
Na odcinku od wylotu ulicy Warzywnej do wylo-
tu Nagelstrasse zwanym Löcknitzerstrasse było 
sześć dużych parcel, przy czym druga i czwarta 
zwrócone były kalenicą do ulicy, a pozostałe były 
szczytowe. Przy południowej pierzei ciągu ulicz-
nego Flugstrasse–Löcknitzerstrasse–Fischerstras-
se stało łącznie 13 domów. Na odcinku Flugstras-
se, między ulicą Panieńską i Rynkiem Warzyw-
nym, były 3 parcele. Ich właściciele wymienieni 
zostali w tabeli 77.

Ciąg uliczny Hackenstrasse–Mittwochsstras-
se–Neue Tiefstrasse w przeciwieństwie do po-
zostałych ulic miał nieregularną szerokość. Gór-
ny odcinek, od strony ulicy Panieńskiej był węż-
szy i jednakowo szeroki na całej długości. Połu-
dniowy odcinek poszerzał się w kierunku Bramy 
Mącznej tworząc swego rodzaju plac targowy. Za-
budowa ciągu ulicznego była zwarta jak przy in-
nych ulicach. Północna pierzeja, przy której znaj-
dowało się 11 parcel, podzielona była na odcin-
ki – przy Hackenstrasse, czyli na odcinku od uli-
cy Panieńskiej do Rynku Warzywnego, były dwie 
duże parcele, jedna zwrócona w stronę ulicy Pa-
nieńskiej nosząca nr 527 omówiona przy tej ulicy. 
Przy Mittwochstrasse, drugim odcinku ciągnącym 
się od Rynku Warzywnego do ulicy Mała Odrzań-
ska, znajdowały się trzy parcele. Narożna parce-
la rynkowa nr 619, która będzie omówiona przy 
rynku, sąsiadująca z nią parcela nr 627 i parcela 
na rogu ulic Środowej i Małej Odrzańskiej, nr 626. 
Przy wschodniej pierzei ulicy Panieńskiej, na od-
cinku od Bramy Panieńskiej do wylotu Flugstras-
se znajdowało się łącznie 11 parcel.

Odcinek ulicy Małej Odrzańskiej leżący na te-
renie omawianego zespołu zabudowy, między uli-
cami Löcknitzerstrasse i Fischerstrasse oraz Mit-
twochstrasse i Neue Tiefstrasse, tworzyły następu-
jące parcele: po stronie zachodniej było 6 parcel, od  
nr 596 do nr 5a Odrzańska, a ostatnie dwie były 
duże, podwójne, przypuszczalnie stojące kalenicą 
do ulicy Mała Odrzańska (tab. 78).

Plan miasta z 1721 roku. Umocnienia obronne

Omawiany pruski plan katastralny z 1721 roku po-
daje dokładne informacje o ówczesnym stanie za-
chowania średniowiecznego systemu obronnego.  
U wylotu ulicy Panieńskiej przedstawiony jest rzut 
przyziemia Bramy Panieńskiej wzniesionej na pla-
nie prostokąta z wąskim przejściem na osi. Krótki 
odcinek muru kurtynowego łączy tę bramę z owal - 
ną basztą (Panieńską). Dalej mur prowadzi na 
wschód lekko załamując się w połowie odcinka 
między basztą i otwartą czatownią wzniesioną na 
planie prostokąta, stojącą w osi Nagelstrasse. Od 
tej czatowni krótki łukowaty odcinek muru prowa-
dzi do narożnej baszty cylindrycznej. Przy tej basz-
cie mur zmienia kierunek i prowadzi dalej ku po-
łudniowi do Bramy Kłodnej założonej na planie 
prostokąta, z wąskim przejściem na osi. Na narożu 
bramy od strony nabrzeża znajduje się budynek na 
planie kwadratu, który był przypuszczalnie komo-
rą celną. Przy następnym odcinku muru, łączącym 
Bramę Kłodną i Bramę Rybacką, bliżej tej drugiej, 
znajdowała się niewielka prostokątna przybudówka 
od strony miasta. Brama Rybacka, wzniesiona była 
na planie prostokąta z przejściem w węższej ścia-
nie. Kolejny odcinek muru łączył Bramę Rybacką 
z dawną Bramą Mączną, z której w czasie wykony-
wania planu istniała już tylko fasada z przejściem 
od strony miasta i północna ściana boczna. Wzdłuż 
tego ostatniego odcinka muru miejskiego od strony 
nabrzeża, na całej długości muru, wznosi się przy-
puszczalnie magazyn portowy. Od strony miasta 
między wschodnim murem miejskim i zabudową 
nie ma przejścia. Kwartały zabudowy przylegają 
bezpośrednio do muru (ryc. 321). 

Plan miasta z 1794 roku

Potwierdzenia ogólnych danych odnoszących się 
do omawianego zespołu zabudowy, a także in-
teresujących szczegółów dostarcza plan wyko-
nany na zlecenie władz kościelnych, przecho-
wywany w Archiwum Państwowym w Szczecinie  
(Konsystorz Ewangelicki, sygn. 6312, karta 2 (3)).  
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Jest to rysunek bez skali, odręczny wykonany pió-
rem i pędzlem w sepii, podmalowany akwarelą,  
na papierze żeberkowym z filigranem, dołączony 
do dokumentu datowanego 1794 rok. Plan zatytu-
łowany Zeichnung von der Lage und den Graen-
tzen Der St Petri Marien und Nicolai Kirchspiele 
związany jest z administracyjnym podziałem ko-
ścielnym. Obejmuje on obszar od brzegu Odry  
z nabrzeżem na wschodzie po cmentarz kościoła 
Mariackiego na zachodzie i od wału obronnego na 
północy po kościół św. Mikołaja na południu. Uli-
ce i ważniejsze budowle zostały opisane słownie. 

Plan podaje dokładnie nieregularne formy po-
szczególnych kwartałów, których kontury wykre-
ślono czerwoną, cieniowaną kreską. Kwartały są-
siadujące z murami miejskimi ukazane są jako ści-
śle do nich przylegające. W odwzorowaniu siatki 
ulic uwidocznione są ich nieregularności i kierun-
ki biegu. Prosto i równo poprowadzona jest tyl-
ko ulica Panieńska. Ulice wiodące do portu mają 
zmienną szerokość, są nieco węższe od głównej –  
ulicy Panieńskiej i biegną po liniach krzywych. 
Ulice zasadniczo równoległe do ulicy Panieńskiej 
biegną nieco ukosem w stosunku do jej osi, a ich 
kierunki są zróżnicowane. Ulice te mają regular-
ną szerokość, ale są wąskie i pełnią funkcję łącz-
ników między ciągami prowadzącymi do portu. 

Stan zachowania murów obronnych jest zmie-
niony w stosunku do przedstawionego na pruskim 
planie katastralnym z 1721 roku. Udokumento-
wany system obronny składa się z Bramy Panień-
skiej, odcinka muru prowadzącego od niej do cza-
towni leżącej na osi Nagelstrasse. Na tym odcin-
ku brak owalnej baszty, co może wskazywać, że 
była ona już rozebrana w stopniu uniemożliwia-
jącym pełnienie funkcji obronnej. Dalej biegnie 
po linii łamanej krótki odcinek muru łączący cza-
townię z basztą narożną. Baszta ta zdaje się być 
końcowym elementem dawnego muru miejskiego,  
zachowanego tylko po północnej stronie miasta. 

Po stronie wschodniej między narożną basztą 
i Bramą Kłodną oraz Bramami Kłodną i Rybac-
ką są zaznaczone wąskie odcinki muru. Sugerują 
one, że od tej strony mury przestały pełnić funk-
cję obronną i przekształcone zostały w zewnętrz-
ne ściany kwartałów. Między Bramą Rybacką  
i Bramą Mączną mającą kształt furty w ogóle brak 
muru miejskiego. Na jego miejscu widoczny jest 
długi magazyn zbudowany na nieregularnym pla-
nie pięcioboku, na przedłużeniu bocznej ściany 
Bramy Rybackiej, częściowo zapewne na terenie 

dawnej uliczki przymurnej. Zachowały się nato-
miast widoczne dokładnie same bramy Kłodna 
i Rybacka oraz furta Mączna. Rysunek różnicuje 
plany tych budowli. Przed Bramą Kłodną udoku-
mentowany został wzmiankowany już niewielki 
budynek celny (?), tu przedstawiony jako zbudo-
wany na planie trapezu. Interesującym elementem 
planu są dwa dreny wyznaczone grubą szaronie-
bieską kreską. Jeden z nich opisany jako Ablauf 
aus dem Alten Stadtgraben odprowadza do Odry 
wodę z dawnej fosy położonej wzdłuż dolnego od-
cinka północnego muru miejskiego. Drugi dren, 
nazwany Schlamm Kiste, biegnący od górnego na-
roża Bramy Kłodnej do Odry na północ od Mostu 
Kłodnego, odprowadza nieczystości z ulicy Kłod-
nej do rzeki.

Plan z 1811 roku

Plan z roku 1811 – Grundriss Der Stadt Stettin in-
nerhalb den Festungswerken und deren neue Be-
zirks-Eintheilung narysowany w skali ok. 1:2600 
przez inżyniera I.C.D. Josta, podporucznika zbro-
jowni artylerii królewskiej (fotokopia, MNS, nr 
inw. MN-H-214), ukazuje nową sytuację budow-
lano-administracyjną omawianego zespołu za-
budowy. Bieg ulic i formy kwartałów nie uległy 
zmianie poza kwartałem I, który zmienił kształt 
ze względu na rozebranie północnego i wschod-
niego odcinka murów wraz z Bramą Panieńską, 
czatownią i narożną basztą. Kwartał ten połączo-
ny został w jedną całość o formie podkowy z cią-
giem zabudowy wzniesionym wzdłuż nabrzeża 
Odry, zwanym Holtz Bollwerk, i drugim ciągiem 
zabudowy wybudowanym wzdłuż nowo założonej 
Junkerstrasse biegnącej południową stroną terenu 
dawnego klasztoru cysterek (ryc. 322). Na planie,  
w poszczególnych kwartałach zaznaczono w pierze-
jach podział na parcele, ale bez podawania obsza-
ru przez nie zajmowanego. Na interesującym nas 
obszarze podana została nowa numeracja parcel: 
– północna pierzeja ulicy Kłodnej obejmuje 17 par-
cel w obrębie dawnego kwartału pod numerami: 
911 (narożny z ulicą Panieńską) oraz od numeru 
989 do 1004, jak też 18 parcelę, narożną, nr 1098, 
sąsiadującą z terenem rozebranej Bramy Kłodnej;
– południowa pierzeja ulicy Kłodnej obejmuje 
łącznie 18 parcel. Na odcinku od ulicy Panieńskiej 
do Warzywnej sześć parcel: narożną nr 912, cztery 
niewielkie środkowe, pod numerami: 988 do 985 
oraz dużą narożną nr 984 zajmującą pół pierzei od 
strony ulicy Warzywnej;
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– na odcinku od ulicy Panieńskiej do ulicy Wa-
rzywnej: duża narożna parcela nr 916, dwie parce-
le w pierzei: większa 981 i mniejsza 982 oraz na-
rożna nr 983 stojąca szczytem do Flugstrasse.

Zabudowę wschodniej pierzei ulicy Panień-
skiej, od terenu dawnej Bramy Panieńskiej do 
wylotu Hackenstrasse, tworzy 11 parcel o różnej 
szerokości:
– duża parcela, nr 911, znajduje się na rogu ulicy 
Kłodnej, w kwartale I;
– na odcinku od wylotu ulicy Kłodnej do wylotu 
Flugstrasse jest pięć parcel: trzy węższe (nr 912– 
914), przy czym parcela nr 912 jest płytka, a dwie 
pozostałe – głębokie. Duże są parcele nr 915 i na-
rożna – nr 916;

Nowa zabudowa wzniesiona została wzdłuż 
nabrzeża na sześciu parcelach wyznaczonych jako 
nr: 1098 na przedłużeniu kwartału I, nr 1097, 1096 
i 1036 na odcinku między dawną Bramą Kłodną 
i Bramą Rybacką oraz nr 1095 i 1094 na odcinku 
między Bramami Rybacką i Mączną. Parcele te, 
szczególnie dwie ostatnie, były szerokie.

Plan z 1814 roku

Dokładny zasięg i wielkość parcel zamarkowa-
nych na planie z 1811 roku udokumentowany zo-
stał na planie z 1814 roku. Plan ten uwidacznia na 
tyłach kwartału I przebieg dawnych murów miej-
skich, ale bez uwzględnienia położenia czatowni  
i baszt. Zwraca uwagę fakt, że nie została na nim 
oznaczona lokalizacja pozostałości baszty wzmac-
niającej obronę Bramy Panieńskiej, obecnej Basz-
ty Siedmiu Płaszczy, być może dlatego, że zosta-
ła ona włączona w zabudowę kamienic. Podział 
na parcele zaznaczony został także na przedłuże-
niu kwartału I poza murami średniowiecznymi, ale 
bez nadania numerów wyznaczonym parcelom. 
Należy dodać, że podział ten był wówczas chyba 
tylko planowany, na co wskazuje porównanie pla-
nu z 1814 roku z planem zatytułowanym Plan Der 
Stadt Stettin mit Der naechsten Umgegend opra-
cowanym przez H. Baudouina, a litografowanym 
i wydanym w 1828 roku przez E. Sannego (Wehr-
mann 1911, il. XII). Niestety, ze względu na małą 
czytelność druku nie jest możliwe bliższe omó-
wienie tego planu zawierającego ówczesny aktual-
ny podział na parcele Starego Miasta i Łasztowni.

Widok z 1851 roku

Źródłem ikonograficznym stosunkowo dokład-
nie przedstawiającym obraz omawianego zespołu 

zabudowy jest widok Szczecina z lotu ptaka od 
północnego wschodu, znad Łasztowni, staloryt 
Stettin rytowany przez Williama Frencha według 
rysunku Adolfa Eltznera, wydany w 1851 roku (?) 
przez Oficynę Spadkobierców Alberta Henry’e-
go Payne’a czynną w Dreźnie i Lipsku (ryc. 323). 
Rycina przedstawia plastycznie wygląd zabudowy, 
a uwidaczniając podział na poszczególne kwarta-
ły, umożliwia orientację w przebiegu ulic, ukazuje 
zróżnicowanie kształtu poszczególnych kamienic, 
ich planu, wysokości, liczby osi, form dachów, 
choć nie wszystkie domy pokazane zostały szcze-
gółowo. Wg ryciny Eltznera/ Frencha zabudowa ta 
wyglądała następująco: 
– w kwartale I, wzdłuż północnej pierzei ulicy 
Kłodnej stało 14 domów: narożny u wylotu ulicy 
Kłodnej do Panieńskiej był na planie litery L, co 
zgadza się z danymi z planów katastralnych. Dom 
narożny miał od strony podwórza cztery osie od 
ulicy Panieńskiej i dwie od ulicy Kłodnej. W poła-
ci dachu od strony podwórza była wystawka. Po-
dwórze zamykał od strony dawnych murów nie-
wielki budynek. W dalszym ciągu ulicy Kłod-
nej stał zwarty szereg domów kalenicowych, kil-
kukondygnacyjnych, o różnej liczbie osi. Liczba 
kondygnacji jest niewidoczna. Druga kamienica 
była czteroosiowa, trzecia pięcioosiowa z prosto-
padłą oficyną, czwarta trójosiowa z równoległą do 
niej oficyną, piąta przypuszczalnie czteroosiowa  
z równoległą oficyną, szósta pięcioosiowa z pro-
stopadłą oficyną i małym budynkiem gospodar-
czym (?), siódma miała dwie wystawki w dachu 
od podwórza oraz równoległą oficynę, ósma była 
trójosiowa z trójkątnym szczycikiem i także miała 
równoległą oficynę, dziewiąta – trójosiowa, dzie-
siąta z wyglądu była dość wąska i wysoka, jede-
nasta była cztero- lub pięcioosiowa, sądząc po jej 
długości, dwunasta położona za załamaniem pie-
rzei miała okazałą oficynę, czteroosiową, z wy-
stawką od podwórza, trzynasta miała niższy dach, 
czternasta stała już od strony nabrzeża, a przed jej 
wejściem rosła para drzew, kamienica była jedno-
piętrowa, cztero- lub pięcioosiowa, z dwukondy-
gnacyjną wystawką i sąsiadowała z bliźniaczą ka-
mienicą sąsiadującą z nią od północy; 
– przebieg murów miejskich, dawniej sąsiadu-
jących z kwartałem 1 od północy, na rycinie jest 
niewidoczny;
– południową pierzeję ulicy Kłodnej tworzy 10 
domów. Na odcinku od ulicy Panieńskiej do wy-
lotu ulicy Warzywnej są cztery domy kalenicowe: 
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pierwszy czteroosiowy, drugi czteroosiowy ze śle-
pym szczycikiem na osi, trzeci trójosiowy oraz 
czwarty, narożny, duży, ośmio- lub dziewięcio-
osiowy z trójosiowym ryzalitem zwieńczonym ba-
rokowym szczycikiem. Na odcinku od ulicy Wa-
rzywnej do Nagelstrasse także są cztery domy: 
pierwsze dwa przypuszczalnie czteroosiowe, 
trzeci wąski, czwarty narożny duży, na planie L,  
o każdej z elewacji cztero- lub pięcioosiowej, na-
kryty łamanym dachem z parami wystawek w każ-
dym skrzydle. Na odcinku od Nagelstrasse do 
granicy dawnego muru miejskiego są dwa domy: 
pierwszy węższy trójosiowy (?), drugi długi, pię-
cioosiowy, nakryty wysokim łamanym dachem,  
a do jego bocznej ściany przylega mały parterowy 
domek, przypuszczalnie ten stojący dawniej na na-
brzeżu przed Bramą Kłodną. 

Ulica Panieńska wzdłuż wschodniej pierzei 
była zabudowana trudną do dokładnego określenia 
liczbą domów, ok. 8–10. W kwartale I, na naro-
żu ulic Kłodnej i Panieńskiej widać wskazany już 
duży dom na planie L, który od strony ulicy Pa-
nieńskiej mógł mieć pięć osi. Na odcinku od wy-
lotu ulicy Kłodnej do wylotu Flugstrasse doliczyć 
się można trzech domów: pierwszy stał szczytem 
do ulicy Panieńskiej, drugi jest niewidoczny, więc 
był dużo niższy, ale dość szeroki – mogły to być 
dwa domy. Ostatni, narożny, na planie L, od stro-
ny ulicy Panieńskiej mógł mieć cztery osie. Na od-
cinku od wylotu Flugstrasse do wylotu Hacken-
strasse rozpoznać można cztery lub pięć domów: 
pierwszy stoi szczytem do ulicy Panieńskiej, dru-
gi to może wąski dom szczytowy, trzeci i czwarty 
wyglądają na nieco niższe domy kalenicowe, pią-
ty, narożny, wyższy, na planie L, od strony ulicy 
Panieńskiej mógł mieć cztery lub pięć osi. 

Ulica Warzywna przedstawiona jest jako zabudo-
wana trzema domami wzdłuż każdej z obu pierzei. 
Przy pierzei zachodniej widać kolejno: pierwszy 
dom to widoczny od strony ściany szczytowej bu-
dynek zwrócony fasadą do ulicy Kłodnej, drugi dom, 

niższy, wąski, jest może dwuosiowy, trzeci dom wyż-
szy, jest trójosiowy. Przy pierzei wschodniej pierw-
szy dom stoi ścianą szczytową do ulicy Warzywnej, 
drugi – podłużny, może być cztero- lub pięcioosio-
wy, trzeci – narożny, wyższy, na planie L, od stro-
ny ulicy Warzywnej może mieć trzy lub cztery osie.

Porównanie ryciny Eltznera/Frencha z planami 
katastralnymi zdaje się świadczyć, że uproszczo-
no na niej zabudowę, pomijając część budynków, 
aby zachować pewną czytelność układu. Jednak-
że rycina ta daje zbyt mało wskazówek pozwalają-
cych zidentyfikować poszczególne budynki. Wy-
daje się, że bardziej miarodajne byłoby zestawie-
nie liczby osi okiennych, co jednak nie jest moż-
liwe z powodu braku odpowiednio pełnej i wiary-
godnej, na przykład fotograficznej dokumentacji 
całego zespołu zabudowy sprzed 1939 roku.

Podsumowanie

Przedstawione wyżej materiały kartograficzne i iko - 
nograficzne pozwalają na porównanie cech stałych 
i zmiennych zabudowy Starego Miasta w obrębie 
omawianego zespołu kwartałów pomiędzy XVI  
a XIX wiekiem. Porównanie liczby parcel przy 
poszczególnych pierzejach ulicznych daje pogląd 
na zmiany w tym zakresie, a jednocześnie umoż-
liwia wzajemną weryfikację poszczególnych źró-
deł. Plany podające numerację parcel świadczą  
o ich kilkakrotnych przeobrażeniach związanych 
z transpozycją podległości państwowej Szczecina 
i zmianami administracyjnymi przeprowadzany-
mi przez władze pruskie. Dane odnoszące się do 
nazwisk, a szczególnie zawodów właścicieli po-
szczególnych domów w 1721 roku pozwalają zo-
rientować się nie tylko co do stanu własności. Do-
starczają ważnych informacji o tym, jakie zawody 
wykonywali ludzie mieszkający w tej części mia-
sta, które z tych zawodów były najczęstsze. Po-
nadto porównanie źródeł obrazowych wnosi istot-
ne dane o stanie zachowania i zmianach w średnio-
wiecznym systemie obronnym. 
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Położona w obrębie podgrodzia słowiańskiego  
ulica, zwana później Kłodną, wymieniana jest 
w źródłach po raz pierwszy w 1306 roku jako  
platea carnificum, a następnie w 1491 i 1511 roku 
jako knakenhowerstrate (Knackenhauerstrasse). 
Ta ostatnia nazwa pochodziła od grupy rzeźników 
zajmujących się skupem bydła oraz dzieleniem 
i sprzedażą mięsa. Ulica prowadziła do bramy, 
za którą położony był tzw. pomost rzeźników –  
znany ze źródeł jako pons fartorum (1310) lub 
küterbrücke (1312). Przedłużenie wysuniętego  
w nurt rzeki drewnianego pomostu stanowiła kło-
da (Baum) zamykająca wejście do portu. Wzmian-
kowana po raz pierwszy w 1311 roku jako di bom 
to Stetyn, dała początek nazwie zarówno wznie-
sionego pod koniec XV wieku mostu (Baum-
brücke), jak i prowadzącej doń ulicy (Baumstras-
se). Początkowo ta nowa nazwa odnosiła się tyl-
ko do dolnego odcinka, później do całej ulicy.  
W 1426 roku pojawiło się określenie vor dem bome 
(przed kłodą), a następnie kolejne wersje nazwy –  
vor der bombrugge (1502), bomstrate (1503), bom - 
bruggenstrate (1540)1.

Ulica Kłodna 

Ulica Kłodna prowadziła do przeprawy mostowej, 
ale nie należała do najważniejszych arterii Stare-
go Miasta, o czym świadczą zarówno jej niezbyt 
duża szerokość, jak i stosunkowo niewielkie roz-
miary znajdujących się przy niej działek. Podrzęd-
ny charakter ulicy wynika m.in. z faktu, że sam 
most pełnił pierwotnie funkcję pomocniczą, pro-
wadząc do rzeźni, która położona była po dru-
giej stronie Odry na wyspie Łasztowni. Począt-
kowo most był zbyt wąski, aby mogły jeździć po 
nim wozy. Jego środkowa część zabezpieczona 
była kłodą. Dopiero w latach 1730–1731 został 

1 Lemcke, Friedrich 1926, 37, 70; Lesiński 1985b, 124, 178–179; 
Kozińska 1999, 443, 629.

poszerzony i udostępniony do przewozu towarów, 
a na skutek wprowadzenia zwodzonej konstrukcji 
środkowego przęsła – przystosowany do przepusz-
czania w kierunku portu większych jednostek pły-
wających. W latach 1907–1909 stary most Kłod-
ny ustąpił miejsca nowej przeprawie – żelaznemu 
mostowi, którego naczółek usytuowano jednak 
nieco dalej na północ, u wylotu ulicy Lazurowej2.

Od strony zachodniej blok zabudowy kwartału 
I zamknięty był średniowieczną Bramą Panieńską, 
prowadzącą w kierunku północnym. Od wschodu 
zamknięcie tworzyła usytuowana u wylotu ulicy 
Kłodnej brama prowadząca na most. Mur miejski, 
z zachowaną do dziś i częściowo zrekonstruowa-
ną Basztą Panieńską ciągnął się w kierunku rów-
noleżnikowym, za zabudową usytuowaną w pie-
rzei ulicznej. W okresie średniowiecznym wzdłuż 
muru miejskiego biegła wąska uliczka przymurna –  
widoczna jeszcze na widokach miasta według 
Brauna/Hogenberga z 1588 roku, czy Kothego  
z lat trzydziestych XVII wieku3. Na szwedzkim 
planie katastralnym z 1706 roku widoczny jest 
jeszcze krótki odcinek tej uliczki, prowadzący od 
ulicy i bramy Panieńskiej do baszty4 (por. rozdz. 
IV.1). Na wschód od baszty poszczególne parcele 
zostały przedłużone do samego muru miejskiego. 

Na nieco późniejszym planie pruskim z 1721 
roku uliczka przymurna znikła całkowicie. Ob-
szerna parcela na narożniku ulic Panieńskiej  
i Kłodnej została już wówczas przedłużona do sa-
mego muru miejskiego. Ten ostatni zaś został wy-
korzystany jako tylna ściana narożnej kamienicy, 

2 Niem. Junkerstrasse – nieistniejąca, usytuowana w miejscu dzisiej-
szej Trasy Zamkowej (pod wiaduktem), biegła od ulicy Panieńskiej 
do nabrzeża przecinając dziedziniec dawnego klasztoru cysterek.

3 Wehrmann 1911, il. II po s. 142 (Braun, Hogenberg), il. po s. 266 
(Kothe). 

4 Kataster szwedzki z 1706 roku w zbiorach Landesarchiv w Greifswal-
dzie; korzystałem z kopii udostępnionej przez dr Bogdanę Kozińską 
z Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina.
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która w 1721 roku miała już rzut zbliżony do ist-
niejącego tuż przed 1945 rokiem5. Na północ od 
muru miejskiego istniał staw będący pozostałością 
średniowiecznej fosy. Wzdłuż stawu, po jego pół-
nocnej stronie ciągnęła się uliczka (w okresie po-
wojennym zwana ulicą Lazurową), zaś na północ 
od niej istniał gotycki kościół cystersek – od cza-
su reformacji służący jako magazyn, a rozebrany  
w początku XX wieku. W pierwszej połowie  
XVIII stulecia dawne mury miejskie uległy roz-
biórce, a fosy zostały zasypane. Parcele od ulicy 
Kłodnej przedłużono w kierunku północnym, poza 
dawną linię murów. W rezultacie działki te, niemal 
dwukrotnie dłuższe niż dawniej, graniczyły od tyłu 
z parcelami ulicy Lazurowej. Przy ulicy Panień-
skiej jako ślad istnienia muru miejskiego pozostał 
uskok pomiędzy kamienicami oznaczonymi później  
numerami 46 i 47.

W obrębie kwartału I, przy stosunkowo krót-
kim, początkowym odcinku ulicy Kłodnej, na 
wschód od posesji na narożniku Panieńskiej, ist-
niało osiem parcel węższych o ok. połowę od dzia-
łek w dalszej, wschodniej części ulicy, czy przy 
Panieńskiej. Przedmiotem badań terenowych było 
dotychczas sześć wąskich parcel przy ulicy. Kłod-
nej oraz wspomniana obszerna narożna posesja 
przy ulicy Panieńskiej 46 (por. ryc. 6). Dla istnie-
jących tu niegdyś kamienic już w 1998 roku opra-
cowano studium historyczne, uwzględniając za-
równo zmiany własnościowe, jak i przekształcenia 
architektoniczne (Słomiński 1998a; 1998b).

Podstawowymi źródłami do poznania historii 
zabudowy kwartału I w okresie od XVI do począt-
ków XIX wieku są ikonografia i kartografia, któ-
rym poświęcono w tym opracowaniu osobny roz-
dział. Kolejne widoki miasta z XVI i XVII wie-
ku ukazują jednak jego zabudowę w sposób sche-
matyczny i niedokładny. Dokładniejsze są pla-
ny katastralne miasta – szwedzki z 1706 i pruski  
z 1721 roku. Warto przy tym wiedzieć, że zawierają 
one wartościowe informacje pisane, takie jak nazwi-
ska i zawody właścicieli poszczególnych posesji.

Niezwykle cennym źródłem do dziejów Pod-
zamcza są szczecińskie książki adresowe, z któ-
rych pierwsza ukazała się w 1834 roku, ostatnia – 
w 1943 (Stettiner Adressbücher 1834–1943) Wy-
dawnictwa te podają niekiedy bardzo szczegó-
łowe informacje o właścicielach i mieszkańcach 

5 Wehrmann 1911, il. po s. 342 (Plan de la ville Stettin Anno MDC- 
-CXXI). Fotokopia tego ostatniego planu również w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina. 

kamienic oraz o mieszczących się w nich lokalach 
użytkowych. Czasem również pozwalają na od-
tworzenie zmian w podziałach własnościowych 
kwartału. Trzecim i zasadniczym źródłem do 
dziejów dawnej zabudowy kwartału są akta Poli-
cji Budowlanej, z okresu od lat 50. XIX wieku do  
ok. 1943 roku, zachowane w Archiwum Państwo-
wym w Szczecinie. Zawierają one projekty kolej-
nych przebudów oraz nowych kamienic wznoszo-
nych na omawianym terenie. 

Jak wynika ze wspomnianych akt budowlanych, 
większość spośród siedmiu przebadanych kamie-
nic miała cztery kondygnacje z poddaszem i na-
kryta była wysokim, kalenicowo usytuowanym da-
chem. Wyjątkami były posesje przy ulicy Kłodnej 
28 (do 1869 roku nakryta szczytowo usytuowanym 
dachem) oraz 29 (dwupiętrowa, w parterze muro-
wana, w wyższych kondygnacjach – ryglowa). Na-
rożna kamienica przy ulicy Panieńskiej 46 pierwot-
nie, tj. w XVIII wieku, była również dwupiętrowa, 
nakryta wysokim, łamanym dachem. W 2. połowie 
XIX wieku adaptowano dolną kondygnację stry-
chu, urządzając tam mieszkania. W rezultacie bryła 
kamienicy upodobniła się do brył pozostałych bu-
dynków. Jedynym oryginalnym elementem daw-
nej zabudowy zachowanym nad powierzchnią zie-
mi jest gotycka Baszta Panieńska, która przed 1945 
rokiem stanowiła część zabudowy podwórzowej 
parceli przy ulicy Panieńskiej 47. 

Kamienica, ulica Panieńska 46 

Kamienica zajmowała obszerną parcelę na rogu 
ulic Panieńskiej i Kłodnej. Jak już wspomnia-
no, na szwedzkim planie katastralnym z 1706 
roku pomiędzy narożną działką – należącą wów-
czas do Nicolasa Kopmanna – a murem miejskim 
widoczna jest uliczka przymurna kończąca się  
w okolicach baszty Siedmiu Płaszczy. Według 
pruskiego planu katastralnego z 1721 roku, kamie-
nica należąca do spadkobierców Kopmanna się-
gała do samego muru. Powstała ona najpóźniej  
w połowie XVIII wieku, gdyż – jak ukazują to póź-
niejsze rysunki – nakryta była dachem mansardo-
wym. W latach 30. XIX stulecia należała do radcy 
prawa Gepperta. Na początku lat 40. tego samego 
stulecia była siedzibą fabryki świec i mydła Rade-
machera. W 1844 roku należała do doktora Schle-
singera, a od końca lat 40. i przez całe 50. wła-
ścicielem jednej części posesji był rentier Krüger,  
zaś drugiej – cieśla Schumann, określany póź-
niej jako rentier. Posesja ta oznaczona była do 

Maciej Słomiński
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połowy XIX stulecia numerem 911, a po połowie  
stulecia – 50.

W marcu 1854 roku rentier Krüger wystąpił 
do władz budowlanych z prośbą o pozwolenie na 
przebudowę kondygnacji dachowej swego domu. 
Z załączonego projektu wynika, że był to dwupię-
trowy budynek nakryty wysokim dachem man-
sardowym. Przebudowa miała polegać na adapta-
cji dolnej kondygnacji strychu na pomieszczenia 
mieszkalne. W tym celu zaprojektowano zastą-
pienie dolnych połaci dachowych ścianką zbudo-
waną w konstrukcji ryglowej i przeprutą okna-
mi doświetlającymi tak powstałą czwartą kondy-
gnację budynku. Pozwolenie na budowę wydano  
29 marca, odbiór wykonanych prac przeprowadzo-
no 18 listopada 1854 roku6 (ryc. 324–326).

Jesienią 1861 roku kolejny właściciel posesji, 
majster budowlany Albert Klesch zbudował na 
podwórzu kamienicy nową stajnię. Wiosną roku 
następnego natomiast nadbudował o jedną kon-
dygnację oficynę. W październiku 1872 roku po-
lecono – na podstawie nowej ordynacji budowla-
nej – zlikwidować okiennice w suterenie kamie-
nicy frontowej. Według protokołu kontroli prze-
ciwpożarowej z 1 grudnia 1872 roku kamienica 
ta była budynkiem trzypiętrowym. Wiosną 1874 
roku nowy właściciel posesji, rentier Max Kallen-
bach urządził mieszkania na piętrze budynku tyl-
nego, położonego w podwórzu, tuż obok baszty. 
W kwietniu 1875 roku następny właściciel kamie-
nicy – buchalter Hoffmann – otrzymał od władz 
budowlanych plecenie likwidacji „rampy” położo-
nej przed domem, wystającej przed linię zabudo-
wy na 3,02 m. Ponieważ okazało się, że w mię-
dzyczasie parcela ta przeszła w inne ręce, w lipcu 
1873 roku pismo o tej samej treści przesłano na 
ręce nowego właściciela, którym okazał się Julius 
Hoepfner, trudniący się handlem rybami. W od-
powiedzi na urzędowe pismo policji budowlanej 
Hoepfner stwierdził, że tzw. rampa przed jego do-
mem nie podlega usunięciu na mocy nowo wpro-
wadzonej ordynacji budowlanej z 1871 roku. We-
dług właściciela kamienicy była ona oddalona od 
linii ulicy o 15 stóp, a odstęp pomiędzy chodni-
kiem a domem wynosił ok. 13 stóp. W tej sytu-
acji pozostawało wyjątkowo dużo miejsca dla pie-
szych, przy czym trotuar przed domem położony 

6 Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta Miasta Szczecina, Policja 
Budowlana (Nadzór Budowlany) – dalej ANB, sygn. 1479, 1117.

był na lekkim wzniesieniu, którego jednak w ża-
den sposób nie można było określić jako „rampa”.

Pod koniec 1881 roku Julius Hoepfner powięk-
szył okna na parterze swego domu, od strony ulicy 
Panieńskiej. Z zamieszczonego rysunku wynika, 
że ówczesna fasada odznaczała się neorenesanso-
wym kostiumem stylowym. Okna parteru obwie-
dzione były prostymi opaskami, zaś otwory wyż-
szych kondygnacji zwieńczone zostały dodatkowo 
trójkątnymi naczółkami (na I piętrze) oraz gzym-
sami (na dwu wyższych kondygnacjach). Podzia-
ły poziome tworzyły gzymsy – cokołowy i para-
petowy na parterze, kordonowy i parapetowy na  
I piętrze, parapetowy na drugim oraz gzyms wień-
czący nad trzecim piętrem. Pod koniec lat 80.  
XIX wieku w kamienicy mieściła się nie tylko fir-
ma Hoepfnera prowadząca handel rybami. Na par-
terze miały tu także swą siedzibę drukarnia Siem-
sena oraz warsztat blacharza Pinkelmanna. W wy-
niku rozrastania się lokali handlowych i usługo-
wych konieczne były kolejne przeróbki. Wiosną 
i wczesnym latem 1893 roku w środkowym ryza-
licie fasady od strony ulicy Panieńskiej przebito 
nowe drzwi do sklepu oraz powiększono i przero-
biono na witrynę sklepową drzwi po prawej (po-
łudniowej) stronie od drzwi. W 1897 roku prze-
bito jeszcze jeden otwór wejściowy na lewo od 
głównych drzwi i przerobiono kolejne okno parte-
ru na witrynę sklepową, a w podwórzu wzniesio-
no murowaną, podpiwniczoną stajnię w miejsce  
dawnej drewnianej. 

Posesja należąca dotąd do Carla Wilhelma Ju-
liusa Hoepfnera, kupca handlującego rybami, 
określanego jako Fischermeister und Kaufmann, 
zakupiona została 5 kwietnia 1899 roku przez kup-
ców Wolfa Rosensteina i Siegfrieda Engela. La-
tem i jesienią tego samego roku nowi właścicie-
le adaptowali piwnicę do funkcji magazynu to-
warów spożywczych. W tym celu wykonali m.in. 
nowe zejście do piwnicy od strony ulicy Panień-
skiej, a w jednym z pomieszczeń piwnicznych do-
tychczasowe sklepienie zastąpili masywnym stro-
pem na belkach stalowych. Zapewne już wtedy  
w pomieszczeniach parteru urządzono restaurację. 
W 1903 roku połączono dwa pomieszczenia w na-
rożniku budynku, tworząc jedną dużą salę restau-
racyjną. Z załączonego rysunku wynika, że restau-
racja zajmowała frontowe izby od strony ulicy Pa-
nieńskiej, ale także pomieszczenia od ulicy Kłod-
nej. Jedno z nich służyło jako sala konsumpcyj-
na, drugie jako kuchnia. Na początku XX wieku  
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już cały parter kamienicy zajęty był przez restau-
rację. W 1912 roku na jej zapleczu, w północ-
nej części (od ulicy Panieńskiej) zainstalowano  
nowe klozety. 

Jako nowi właściciele kamienicy 4 sierp-
nia 1913 roku wpisani zostali do księgi wieczy-
stej spadkobiercy Wolfa Rosensteina, zmarłego  
23 listopada 1908 roku:
– wdowa po kupcu Juliuszu Cohnie, Margarete 
z domu Rosenstein, zamieszkała w Berlinie przy 
Clausewitzstrasse 6;
– żona kupca Leonharda Rosenowa, Franci-
ska z domu Rosenstein, zamieszkała w Berlinie- 
-Wilmersdorfie;
– kupiec Richard Rosenstein, zamieszkały w Szcze-
cinie przy obecnym placu Żołnierza Polskiego 1.

Współwłaścicielem nieruchomości pozostał na-
dal Siegfred Engel, który wymieniany jest w książ-
kach adresowych z lat 20. XX wieku. W latach 
30. tego stulecia posesja przeszła w ręce Kar-
la Müllera. Wiosną 1938 roku polecił on przero-
bić lokal sklepowy w północnej części kamieni-
cy, zajmowany ostatnio przez sklep kolonialny na 
mieszkanie (ryc. 328). W tym celu z lewej (pół-
nocnej) części domu zmniejszono dwa okna wy-
stawowe, a istniejące pomiędzy nimi drzwi prze-
robiono na okno. Wewnątrz budynku podzielono 
dużą salę (dawniej restauracyjną) na dwa mniej-
sze pomieszczenia. Stosowny projekt sporządził 
Erich Mielke. Odbioru gotowych prac dokonano 
14 września 1938 roku. Właścicielką kamienicy w 
ostatnim okresie jej istnienia, tj. w latach 40. XX 
wieku była pani H. Müller, zapewne wdowa po  
Karlu Müllerze.

Kamienica, ulica Kłodna 30

Według planu z 1706 roku należąca do Johanna 
Losewitza, nieregularna w kształcie parcela, się-
gała od ulicy Kłodnej do uliczki przymurnej. Ta 
ostatnia prowadziła od ulicy Panieńskiej bezpo-
średnio na zaplecze posesji, do której tylne dojście 
znajdowało się tuż obok Baszty Panieńskiej. Przej-
ścia tego, podobnie jak uliczki wzdłuż murów, nie 
zarejestrował plan z 1721 roku. Kamienica nale-
żała wówczas do marynarza Losewitza – zapewne 
tego samego, co w 1706 roku.

W 1834 roku właścicielem posesji był handlarz 
artykułami spożywczymi Horn, w 1837 – woźnica 
Pagel, ok. 1840 – stolarz Rohleder, w 1844 – ren-
tier Kückheim. Pod koniec lat 40. XIX wieku, jako 
właściciel kamienicy wymieniany jest blacharz  

Eisert, od 1851 roku do połowy lat 50. wdowa 
po nim oraz blacharz Juhnke, co zdaje się świad-
czyć, że nadal (zapewne w podwórzu) działał 
warsztat blacharski. W 1857 roku posesja ozna-
czona w 1. połowie XIX wieku numerem 989,  
a po połowie stulecia 35, należała do mistrza ślusar-
skiego Christiana Grüna. Z pisma datowanego na  
28 lipca 1857 wynika, że na tyłach działki położo-
ny był czterokondygnacyjny budynek mieszkalny 
o zamieszkanych suterenach, który przylegał tylną 
ścianą do tzw. kanału zamkowego, odprowadza-
jącego ścieki z dużej części Starego Miasta. Gór-
na część tylnej ściany budynku odchylona była od 
pionu o ok. 20 cali. Widoczne były również rysy 
w murze7. 

23 czerwca 1863 roku właścicielem kamieni-
cy został ślusarz Pieper. Wkrótce powróciła spra-
wa budynku tylnego. Położone w jego sutere-
nie mieszkanie zajmowane przez rodzinę Wiek 
nie nadawało się do użytku, polecono więc wy-
kwaterowanie lokatorów. Jesienią tego samego 
roku izbę i kuchnię w tyle kamienicy przerobiono 
na warsztat ślusarski budując tam specjalny piec  
z okapem. Warsztat ten nie był jedyny w kamienicy.  
W 1866 roku jej właściciel W. Piper skarżył się 
na uciążliwe sąsiedztwo warsztatu stolarskiego 
położonego w oficynie (tj. w budynku tylnym)  
i prowadzonego przez Brunna. Według protoko-
łu kontroli przeciwpożarowej, przeprowadzonej 
12 sierpnia 1869 roku posesja należąca do ślu-
sarza Piepera składała się z kamienicy frontowej  
z oficyną mającą trzy piętra i poddasze oraz z ofi-
cyny z budynkiem tylnym z czterema piętrami. We 
wrześniu tego samego roku kamienica należąca te-
raz do rentiera Rückheima, podłączona została do 
tzw. kanału zamkowego nie za pomocą otwartych 
rynsztoków, lecz podziemnych rur.

W 1871 roku nowym właścicielem kamieni-
cy został Franz Ferdinand Peter, określony w la-
tach 70. XIX wieku jako handlarz nabiałem, a pod 
koniec stulecia jako handlarz owocami. Jeszcze  
w 1871 roku Peter przerobił cztery okna w budyn-
ku tylnym oraz zmienił nakrycie piwnicy tegoż 
budynku ze sklepienia na masywny strop. Na po-
dwórzu zbudował też drewnianą suszarnię, musiał 
ją jednak rozebrać nie mając pozwolenia na budo-
wę. W październiku 1872 roku polecono – zgodnie 
z przepisami nowej ordynacji budowlanej – usunąć 
drzwi do piwnicy oraz okiennice z okien sutereny.  

7 ANB, sygn. 489.
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Jak się okazało w 1880 roku zamieszkałe były za-
równo piwnica, jak i poddasze kamienicy (tj. jej 
IV piętro). Pomieszczenia te, jako nie spełniające 
przepisowych wymagań (m.in. w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej) polecono opróżnić, a z miesz-
kań wykwaterować lokatorów. Z poleceniem władz 
budowlanych nie zgadzał się właściciel posesji, 
który próbował dochodzić swych racji w sądzie.

5 stycznia 1899 roku nowym właścicielem ka-
mienicy został kapelusznik Heinrich Müller. Pod 
koniec tego samego roku polecono mu podłączyć 
posesję do miejskiej sieci kanalizacyjnej zamiast –  
jak dotychczas – do tzw. kanału zamkowego. Po 
odrzuceniu próśb Müllera o odłożenie realizacji tej 
inwestycji wykonano przyłącze, a należność 630 
marek wyegzekwowano przez komornika. Tym-
czasem stan techniczny posesji pozostawiał co-
raz więcej do życzenia. W lipcu 1902 roku zalana 
została piwnica kamienicy frontowej. Woda, któ-
rej wyniesiono 150 wiader, wdzierała się od stro-
ny sąsiedniej narożnej posesji przy ulicy Panień-
skiej 46 (wówczas 50). W najgorszym jednak sta-
nie był budynek tylny. Do użytku nie nadawała 
się tu klatka schodowa oraz większość mieszkań.  
W tej sytuacji 21 maja 1904 roku polecono wy-
kwaterowanie lokatorów ze wszystkich miesz-
kań oprócz tych, które położone były na czwartym 
piętrze. W ponad rok później budowniczy rządo-
wy Eugen Weschselmann przeprowadził oględzi-
ny budynku. Stwierdził, że stropy są całkowicie 
zmurszałe, a konstrukcja grozi zawaleniem. Wła-
ściciel kamienicy mieszkał wówczas przy ulicy 
Sołtysiej 11 i niezbyt, jak się zdaje, dbał o czyn-
szówkę przy ulicy Kłodnej. 

16 czerwca 1906 roku właścicielem posesji zo-
stało towarzystwo ubezpieczeniowe Preussische 
National-Versicherungsgesellschaft, które przeję-
ło nieruchomość na podstawie wyroku sądowego 
z 15 maja 1906 roku, zapewne w zamian za dłu-
gi właściciela. Dopiero jednak w kilka lat potem 
przystąpiono do porządkowania pozyskanej po-
sesji. Wiosną 1909 roku ustawiono przy kamie-
nicy rusztowanie. W sierpniu następnego roku na 
podstawie opinii Wechselmanna wystąpiono o po-
zwolenie na rozbiórkę budynku tylnego. Tymcza-
sem 2 lutego 1911 roku całą nieruchomość zaku-
pili przedsiębiorca budowlany Richard Heyden  
i jego żona Marie z domu Stuhr, zamieszkali przy 
obecnej ulicy Dąbrowskiego 22. Nowi właści-
ciele przystąpili 13 marca 1911 roku do rozbiór-
ki budynku tylnego, którą ukończyli 13 czerwca 

tego roku. W maju 1911 roku przedstawili do ak-
ceptacji projekt częściowej rozbiórki budynku go-
spodarczego w podwórzu i budowy na jego miej-
scu niewielkiej pralni oraz budowy klozetu w tyle 
podwórza (ryc. 329, 330). Prace te ukończono  
w czerwcu. Z zachowanych rysunków projekto-
wych wynika, że posesja była, jak wszystkie są-
siednie, wąska i wydłużona. Kamienica frontowa 
połączona z krótką oficyną po lewej (zachodniej) 
stronie miała trzyosiową fasadę. We wnętrzu po 
prawej (wschodniej) stronie ciągnął się przez całą 
głębokość budynku korytarz z klatką schodową 
na końcu. Po lewej (zachodniej) stronie położo-
ne było mieszkanie złożone z dwóch izb przedzie-
lonych ciemnym „gabinetem” oraz z kuchni usy-
tuowanej już w obrębie oficyny. Wąskie i długie 
podwórze ciągnęło się do baszty wzdłuż dawnego 
muru miejskiego stanowiącego zachodnią granicę 
działki. Po wschodniej stronie podwórza położony 
był parterowy budynek gospodarczy z pralnią po 
stronie południowej. Podwórze posesji przedzie-
lone było na dwie części półkolem baszty. Nie-
mal całą tylną część podwórza zajmował budynek 
mieszkalny, rozebrany w 1911 roku. 

Wiosną 1912 roku Richard Heyden na miej-
scu dawnego budynku mieszkalnego w tylnym po-
dwórzu zbudował warsztat ślusarski. Był to budy-
nek piętrowy, podpiwniczony, o piwnicy nakrytej 
żelbetonowym stropem. 

24 czerwca 1922 roku właścicielem posesji zo-
stał stolarz i handlarz meblami Emil Schmidt. Na-
stępnym jej właścicielem od 22 grudnia 1932 roku 
był zegarmistrz Hermann Zanow, zamieszkany 
przy dzisiejszej al. Wojska Polskiego 41, po nim 
zaś – od 1938 roku – stolarz Otto Reeck, zamiesz-
kały przy ulicy Panieńskiej 44.

Kamienica, ulica Kłodna 29

W 1706 roku posesja ta należała do Joachima Zan-
dera. Już wówczas miała charakterystyczny niere-
gularny kształt znany z późniejszych planów. Jak 
pokazuje kataster szwedzki z 1706 roku, ówcze-
sna parcela sięgająca od ulicy po mur miejski była 
w przedniej części szersza niż od tyłu. Rozszerza-
ła się w części środkowej, po czym ulegała znacz-
nemu zwężeniu. W 1721 roku właścicielem kamie-
nicy był bednarz Hesse. W 1834 roku jako właści-
ciel kamienicy, oznaczonej w 1. połowie XIX wie-
ku numerem 990, a po połowie stulecia 34, wystę-
puje bednarz Heidenreich. Od ok. 1841 roku wła-
ścicielem nieruchomości był wytwórca igieł Henne. 
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Od ok. 1854 roku pojawia się w książkach adreso-
wych wdowa po nim. W końcu 1854 roku poleciła 
ona przerobić warsztat ślusarski na tyłach posesji na 
mieszkanie (ryc. 331). Stosowny projekt wykonał 
mistrz murarski C. Wolff8.

Około 1861 roku właścicielem kamienicy zo-
stał mistrz szewski Tabbert. Według kontroli prze-
ciwpożarowej przeprowadzonej na jego pose-
sji w sierpniu 1863 roku kamienica była budyn-
kiem dwupiętrowym, z jednopiętrową oficyną  
i jednopiętrowym budynkiem tylnym. W czerwcu  
1872 roku następny właściciel, budowniczy łodzi 
Carl Götz chciał przebudować kamienicę fronto-
wą. Była ona wówczas budynkiem w kondygna-
cji parteru murowanym, w dwóch pozostałych 
piętrach – ryglowym. Przebudowa, na którą jed-
nak ostatecznie nie uzyskano zgody, miała pole-
gać na zastąpieniu konstrukcji ryglowej pełnym 
murem. Po przekształceniu kamienica miała mieć  
w kondygnacji parteru jedno okno, na obu wyż-
szych kondygnacjach po dwa. W październiku te-
goż 1872 roku, w związku z wprowadzeniem no-
wej ordynacji budowlanej, polecono usunąć ele-
menty wystające poza lico elewacji – wejście do 
piwnicy oraz okiennice w suterenie.

W latach 70. XIX wieku zmarł Carl Götz i wła-
ścicielką kamienicy została wdowa po nim. Pod 
koniec 1899 roku polecono podłączyć posesję do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej, dotychczas bowiem 
nieczystości spływały rynsztokiem do kanału zam-
kowego, biegnącego na zewnątrz dawnych mu-
rów miejskich, równolegle do nich. Przyłącze do 
kanalizacji wykonano wiosną 1900 roku, jednak-
że należną opłatę w wysokości 610 marek musia-
no wyegzekwować przez komornika. W czerwcu 
1905 roku wyszło na jaw, że na poddaszu kamie-
nicy położone jest mieszkanie niespełniające wy-
mogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Po-
lecono je więc opróżnić lub zabezpieczyć, tak aby 
odpowiadało stosownym przepisom. Rok później,  
w czerwcu 1906 roku polecono opróżnienie warsz-
tatu stolarskiego położonego w podwórzu. 

Tuż przed pierwszą wojną światową pojawia się 
w źródłach nowa właścicielka kamienicy – pani Lo-
uise Pfeiffer z domu Götz, zapewne więc córka po-
przedniego właściciela. 20 sierpnia 1919 roku nie-
ruchomość należąca dotąd do żony dyrektora gim-
nazjum Pfeiffera, Louisy z domu Götz, zamiesz-
kałej w Jenie, została zakupiona za 14 000 marek  

8 ANB, sygn. 1548.

przez starszego cechu Richarda Heydena i jego 
żonę Marie z domu Stuhr. W lecie 1920 roku za-
łożono na posesji nowe klozety podłączone do ka-
nalizacji miejskiej. Ze sporządzonego wówczas ry-
sunku projektowego wynika, że ówczesna, niezwy-
kle wąska posesja (zachowująca wciąż ten sam nie-
regularny kształt) składała się z kamienicy fronto-
wej i krótkiej oficyny po lewej (zachodniej) stronie 
podwórka (ryc. 332). W kamienicy frontowej po 
prawej (wschodniej) części wnętrza położony był 
korytarz zakończony klatką schodową. Lewą (za-
chodnią) stronę zajmowało mieszkanie rozwiązane 
w trzytrakcie – z pokojem od frontu, „czarną kuch-
nią” w środkowym trakcie i pokojem od tyłu. Fa-
sada kamienicy, mierząca tylko 5 m, miała zaled-
wie dwie osie okienne (co jest widoczne również na 
wspomnianym wyżej zdjęciu pierzei). Z tyłu w ofi-
cynie położone było mieszkanie złożone z kuchni  
i izby. 4 maja 1921 roku właściciel posesji Richard 
Heyden, przedsiębiorca budowlany, prosił o pozwo-
lenie na adaptację sutereny oficyny na mieszkanie 
(ryc. 333). Po uzyskaniu pozwolenia niezwłocznie 
przystąpiono do prac, które zgłoszono do odbioru 
13 grudnia 1921 roku. 24 czerwca 1922 roku wła-
ścicielką nieruchomości została żona handlarza Ha-
ese, Berta z domu Schenk. Cena kupna wyniosła  
56 000 marek. W po siadaniu pani Haese kamienica 
pozostawała aż do lat drugiej wojny światowej.

Kamienica, ulica Kłodna 28

Wąska i wydłużona parcela sięgała od ulicy do 
dawnego muru obronnego. W 1706 roku była wła-
snością Israela Ertmanna, w 1721 należała do pie-
karza Schmidta, a w 1834 jako właściciel kamie-
nicy wymieniany jest sekretarz Meyer. Już jednak 
od drugiej połowy lat 30. XIX wieku właścicielem 
tym był majster bednarski Hoffmann. Na począt-
ku lat 50. w jego miejsce pojawia się wdowa Hof-
fmann, a od 1853 roku – handlarz skórą Busch. 
W 1856 roku właścicielem posesji był nauczyciel 
Dittmer. Dalej jednak działać tu musiał warsztat 
bednarski, bowiem wśród lokatorów i odnajem-
ców lokalu był wymieniany bednarz Wiese. 

W 1859 lub 1860 roku posesję nabył mistrz 
ślusarski F. Lochstädt. W styczniu 1860 roku wy-
stąpił on do władz budowlanych z prośbą o po-
zwolenie na budowę na swojej parceli warsztatu 
ślusarskiego. Jak wynika z późniejszych rysun-
ków, warsztat ten był położony w budynku tyl-
nym. Pozwolenie na budowę wydano 6 lutego,  
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a odbioru prac dokonano 11 kwietnia 1860 roku9  
(ryc. 334–335). 

Latem 1869 roku dokonano przebudowy da-
chu kamienicy. Jak wynika z projektu i załączo-
nego doń opisu była ona dotychczas nakryta nie-
zbyt wysokim dwuspadowym lub naczółkowym, 
szczytowo usytuowanym dachem. Był on pokry-
ty dachówką ceramiczną, a w koszach znajdowały 
się drewniane rynny odprowadzające wodę z poła-
ci bocznych. Rozwiązanie to było niefunkcjonalne 
– nieszczelne rynny przeciekały, powodując zama-
kanie murów. Przebudowa polegała na zastąpieniu 
dachu dwuspadowego pulpitowym. Nowy dach 
nakrywał kondygnację strychową i miał spadek  
w kierunku ulicy. Fasada kamienicy została zwień-
czona wydatnym gzymsem, na którym zamonto-
wano metalową rynnę. Ówczesna kamienica była 
budynkiem trzypiętrowym o stosunkowo wyso-
kim parterze mierzącym 11 stóp (ok. 3,6 m) oraz 
znacznie niższych piętrach mających zaledwie po 
ok. 7 stóp. Rzut kamienicy frontowej miał charak-
terystyczny trapezoidalny kształt. Zaledwie dwu-
osiowa fasada mierzyła 16,5 stopy (tj. 16 stóp  
i 6 cali), zaś ściana tylna – 21 stóp. W podwórzu 
po prawej (wschodniej) stronie usytuowana była 
oficyna. Pozwolenie na budowę wydano 7 lipca  
1869 roku, gotowe prace odebrano 18 listopada te-
goż roku. Projektantem przebudowy był F. Krampe.

Z protokołu kontroli przeciwpożarowej prze-
prowadzonej na posesji 12 sierpnia 1869 roku wy-
nika, że kamienica była budynkiem trzypiętrowym 
z dwiema oficynami (tj. zapewne z oficyną bocz-
ną i budynkiem tylnym). Oficyna boczna miała 
wówczas dwa piętra. W październiku 1872 roku  
– w związku z przepisami nowo wprowadzonej or-
dynacji budowlanej – polecono usunąć drzwi do 
piwnicy zbyt wystające w głąb trotuaru. Ówcze-
sny właściciel kamienicy H. Lochstädt mieszkał  
w Gryfinie i określany był jako właściciel fabryki. 

W latach 70. XIX wieku posesja przeszła w rę-
ce ślusarza Friedricha Franke, współwłaściciela 
firmy Frank i Wegner. Wspólnik Franka, Wegner, 
był również – jak się zdaje – współwłaścicielem 
nie tylko warsztatu, ale i kamienicy. W 1880 roku 
przekształcono fasadę domu, montując na niej 
stosunkowo bogaty i plastyczny detal, widocz-
ny również na zachowanym zdjęciu pierzei (ryc. 
336). Na wystrój ten składały się wydatne gzymsy  
i naczółki wieńczące parapety i nadproża okienne, 
a także plastyczne boniowanie i obramienia okien 

9 ANB, sygn. 1549. 

oraz fryz złożony z płycin dekorowanych girlan-
dami, zdobiący kondygnację strychową. Elemen-
ty silnie wystające, takie jak gzymsy i naczółki 
przymocowane były do muru kotwami żelaznymi.  
Z zamieszczonego w projekcie przekroju przez 
ścianę frontową wynika, że parter ówczesnej ka-
mienicy miał wysokość 3,53 m, a następne kon-
dygnacje były znacznie niższe, o wysokości 2,26, 
2,08 i 2,28 m. Projektantem przebudowy był 
mistrz murarski Walentin. Pozwolenia na budowę 
udzielono 10 lipca 1880 roku, a odbiór wykona-
nych prac odbył się 23 października. 

W 1890 roku posesję podłączono do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej. Ze sporządzonego wówczas 
planu wynika, że nieruchomość składała się z ka-
mienicy frontowej, oficyny położonej po prawej 
(wschodniej) stronie i zajmującej niemal całą sze-
rokość podwórza oraz z wydłużonego budynku tyl-
nego, mieszczącego warsztat. W kamienicy fronto-
wej po lewej (zachodniej) stronie położony był ko-
rytarz kończący się klatką schodową, zaś po stro-
nie prawej (wschodniej) od frontu usytuowana była 
izba, za nią „gabinet”, a jeszcze dalej z tyłu – kuch-
nia. 29 stycznia 1904 roku właścicielem działki zo-
stał ślusarz Friedrich Frank. 

W 1905 roku wyszło na jaw, że na poddaszu ka-
mienicy, tj. na jej czwartym piętrze, położone jest 
mieszkanie niespełniające wymogów bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego. Polecono więc wykwate-
rowanie zamieszkałych tam lokatorów lub zabezpie-
czenie pomieszczeń tak, aby odpowiadały stosow-
nym przepisom. W 1915 roku zamontowano kloze-
ty za kuchnią w tylnej części kamienicy (ryc. 337). 

23 kwietnia 1918 roku właścicielami posesji 
należącej dotąd do ślusarza Ferdinanda Franka zo-
stali rzeźnik Karl Heufeland, zamieszkały w Lan-
gensalza i żona nauczyciela Wilhelma Heufelanda, 
Marie z domu Cramer, zamieszkała w Nordhau-
sen. Cena kupna wyniosła wówczas 25 000 marek. 
Już wkrótce jednak, 29 września 1919 roku, nie-
ruchomość znów zmieniła właściciela i przeszła  
w posiadanie Karla Rodloffa, wymienionego już  
w 1915 roku wśród mieszkańców kamienicy i ok-
reślanego początkowo jako ślusarz, a później jako 
rentier. Do Rodloffa posesja przy ulicy Kłodnej 
28 należała do czasów drugiej wojny światowej.  
W 1941 roku miejscowy oddział Obrony Przeciw-
lotniczej (Reichsluftschutz Reviergruppe 3) urzą-
dził w nieczynnej już kuźni (tj. warsztacie na ty-
łach działki) pomieszczenie dla szkoleń związa-
nych z obroną przeciwlotniczą. 
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Kamienica, ulica Kłodna 27

Wąska i wydłużona parcela sięgała od ulicy do daw-
nych murów miejskich. W 1706 roku należała do rzeź-
nika Martina Wernera, w 1721 do jego spadkobier-
ców. W 1834 roku jako właścicielka nieruchomości 
wymieniana jest w książkach adresowych wdowa 
Mindermann. W następnych latach wśród mieszkań-
ców kamienicy pojawia się szewc Mindermann –  
zapewne jej syn. W połowie lat 50. XIX wieku był 
on już właścicielem posesji, oznaczonej w 1. poło-
wie XIX stulecia numerem 992, a po połowie stu-
lecia – 32. W 1856 roku kamienica należała do pi-
wowara I. Ewaldta. We wrześniu tegoż roku wystą-
pił on do władz budowlanych z prośbą o pozwole-
nie na powiększenie okna na strychu swego domu, 
który był nakryty dwuspadowym, kalenicowo  
usytuowanym dachem10.

W marcu 1861 roku właścicielką kamienicy by-
ła już wdowa Ewaldt. Na należącej do niej parceli 
położony był dwupiętrowy, ryglowy budynek tyl-
ny. Znajdował się on w opłakanym stanie technicz - 
nym – spękane ściany groziły zawaleniem. W kwiet - 
niu tego samego roku władze budowlane poleciły 
wykonanie remontu budynku. Miał on parter mu-
rowany z cegły, zaś pierwsze i drugie piętro wy-
konane w konstrukcji ryglowej. Nakryty był da-
chem pulpitowym. Wkrótce wykonany zaleca-
ny remont – odbioru prac dokonano 26 czerwca  
1861 roku. 

W listopadzie 1872 roku na podstawie nowej 
ordynacji budowlanej z 1871 roku polecono usu-
nięcie wystających poza lico elewacji budynku 
drzwi do piwnicy. Właścicielami posesji byli wów-
czas wdowa Ewaldt i mistrz malarski Otto Dittmer, 
zamieszkały przy Placu Parad 31 (obecnie al. Nie-
podległości). W rok później Dittmer był już jedy-
nym właścicielem kamienicy. Jeszcze w tym sa-
mym 1872 roku pojawia się nowy właściciel – han-
dlarz mlekiem Carl Daberkow, który był właścicie-
lem nieruchomości co najmniej przez dwa następ-
ne dziesięciolecia. W końcu 1893 roku okazało się, 
że oficyna jego kamienicy jest już w bardzo złym 
stanie technicznym. Po wizji lokalnej przeprowa-
dzonej 1 kwietnia 1894 roku nakazano wykwate-
rowanie lokatorów i rozbiórkę budynku. Prawdo-
podobnie chodziło wówczas o tylną część oficyny, 
w której mieścił się warsztat ślusarski produkują-
cy pilniki należący do A. Daberkowa. Już bowiem  
w czerwcu 1894 roku właściciele posesji uzyskali  

10 ANB, sygn. 1550.

pozwolenie na nakrycie parterowego budynku war-
 sztatu niemal płaskim dachem pulpitowym.

Wiosną 1900 roku posesja podłączona została 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 22 październi-
ka 1901 roku właścicielami nieruchomości, nale-
żącej dotąd do handlarza mlekiem Augusta Juliu-
sa Daberkowa, zostali wytwórca narzędzi (ślusarz 
narzędziowy) Wilhelm Wege i jego żona Berta  
z domu Ziemer. W styczniu 1901 roku nowy wła-
ściciel przedstawił władzom budowlanym projekt 
budowy warsztatu położonego na tyłach parceli, 
za oficyną. Nowy warsztat powstać miał po roz-
biórce dotychczas istniejącego, na jego dawnym 
miejscu. Wiosną 1901 roku dotychczasowe plany 
zostały poszerzone o projekt położonej za warsz-
tatem dobudówki mieszczącej magazyn i ustępy. 
Z wykonanego wówczas rysunku projektowego 
wynika, że wąska i niezwykle wydłużona parce-
la składała się z frontowej kamienicy, oficyny po-
łożonej po lewej (zachodniej) stronie bardzo wą-
skiego podwórza oraz z parterowego warsztatu, 
wzniesionego na przedłużeniu oficyny i przylega-
jącego do mieszczącej się w niej klatki schodowej. 
Do tylnej ściany warsztatu przylegała wspomnia-
na już przybudówka, zaś całą tylną część parceli 
zajmowało drugie, szersze podwórze, na którego 
końcu usytuowane były stare ustępy. Projektowa-
ne prace wykonano w czerwcu 1902 roku, a osta-
tecznego ich odbioru dokonano 18 września. 

W czerwcu 1905 roku okazało się, że na podda-
szu kamienicy położone były dwa mieszkania nie-
odpowiadające wymogom bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego. Polecono więc wykwaterować  
z nich lokatorów lub zabezpieczyć pomieszczenia 
tak, aby odpowiadały one stosownym przepisom. 
Z zachowanej korespondencji wynika, że kamie-
nica była budynkiem trzypiętrowym z poddaszem. 
Jak widać na archiwalnym zdjęciu pierzei, okna 
fasady ujęte były opaskami, a na I i II piętrze –  
zwieńczone gzymsami (ryc. 338). Wiosną 1925 
roku warsztat ślusarski położony na tyłach parceli 
został powiększony. Właścicielem posesji pozos-
tawał – zapewne aż do końcowych lat wojny –  
Wilhelm Wege. 

Kamienica, ulica Kłodna 26

Wąska posesja była w 1706 roku własnością Khme-
ra, w 1721 należała do Kehlmanna (czy też Kehlme-
ra?), w 1834 jako właściciel kamienicy wymieniony  
jest tokarz Algenstädt, w trzy lata później – okreś-
lany jako rentier (Partikulier), który zamieszki-
wał pod numerem 985. W 1841 roku właścicielem 

Maciej Słomiński



251

posesji był handlarz skórą Basch, a w 1844 kamie-
nicznik Bartel, choć jako jeden z lokatorów wy-
mieniany jest nadal Busch (Basch?), tym razem 
określany jako handlarz artykułami spożywczymi.  
Co najmniej od 1848 roku do 2. połowy lat 50. 
XIX wieku właścicielem nieruchomości był 
Scholwin, określany jako Kornmesser, tj. specja-
lista z zakresu mierzenia i oceny ziarna zbóż. Od 
ok. 1860 roku kamienica – w 1. połowie XIX stu-
lecia oznaczona numerem 993, a po połowie stule-
cia 31 – należała do szklarza Tiedego. 

Z protokołu przeprowadzonej 12 sierpnia 1869 
roku kontroli przeciwpożarowej wynika, że ka-
mienica Tiedego miała cztery piętra, przez co na-
leży rozumieć, że była budynkiem trzypiętrowym 
z poddaszem. W grudniu 1872 roku na podsta-
wie nowo wydanej ordynacji budowlanej poleco-
no usunięcie wystających przed lico fasady drzwi 
do piwnicy oraz okiennic w suterenie. Niemal do 
końca lat 80. XIX wieku Tiede pozostawał właści-
cielem kamienicy11. W 1889 roku należała ona do 
wdowy po nim, Wilhelmine Tiede z domu Schulz. 
16 stycznia 1899 roku właścicielami nieruchomo-
ści zostali na podstawie testamentu z 27 września 
1860 opublikowanego 12 stycznia 1867, następu-
jący spadkobiercy zmarłego majstra szklarskiego 
Gottlieba Ferdinanda Tiedego oraz jego pierwszej 
żony Friederike Tiede: wdowa po G. F. Tiedem, 
Wilhelmine Johanna Marie Tiede z domu Schultz, 
dzieci małżeństwa Tiede: Augusta Louise, zamęż-
na za Louisem Runge, zam. w Szczecinie, Gu-
stav Ernst Ferdinand Tiede, pomocnik szklarski, 
zam. w Berlinie, niezamężna Minna Tiede, zam. 
w Szczecinie. Wymienione osoby odziedziczy-
ły spadek we wspólnocie majątkowej. W czerwcu 
tego samego 1899 roku, na mocy wyroku sądowe-
go właścicielami części zmarłego Gustava Ernsta 
Ferdinanda Tiedego zostali wdowa po nim, Helene 
z domu Kneif oraz jej dzieci.

W 1900 roku kamienica została podłączona 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Właścicielka, 
wdowa Wilhelmine Tiede z d. Schultz, nie uregu-
lowała jednak opłaty. W rezultacie należna suma  
w wysokości 625 marek została zajęta przez ko-
mornika. Mieszkania w kamienicy wynajmowa-
ło wtedy 11 lokatorów. Już wówczas nierucho-
mość musiała być poważnie zadłużona. W sześć 
lat później, 26 stycznia 1906 roku została sprze-
dana na licytacji. Nabywcą okazałą się „Druga  
i Trzecia Kasa Pogrzebowa Feigego” (Zweite und 

11 ANB, sygn. 1547.

dritte Feige’sche Sterbekasse) ze Szczecina. Jesz-
cze w lipcu 1905 roku wyszło na jaw, że na pod-
daszu kamienicy (tj. w piątej kondygnacji) poło-
żone są dwa mieszkania niespełniające wymogów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Straż pożar-
na, a później władze budowlane poleciły usunię-
cie z poddasza lokatorów lub zabezpieczenie po-
mieszczeń zgodnie z przepisami. Sprawa ta jednak 
nie została szybko załatwiona i powracała już po 
zmianie właściciela posesji, w 1906 roku.

Kolejnym właścicielem kamienicy został 7 mar-
ca 1910 roku mistrz malarski Wilhelm Albrecht 
ze Szczecina. Wiosną 1911 przekształcił on okno 
piwniczne w elewacji frontowej. Latem 1915 roku 
zamontował na parterze kamienicy nowe klozety.  
Z wykonanego wówczas projektu wynika, że par-
cela przy ulicy Kłodnej 26 miała niezwykle wy-
dłużony kształt. Frontowa kamienica o zaledwie 
trzyosiowej fasadzie mieściła na parterze w le-
wej (zachodniej) części korytarz zakończony klat-
ką schodową. W prawej (wschodniej) części par-
teru położone było mieszkanie. Składało się ono  
z dużego pokoju frontowego oraz z położonych za 
nim pomieszczeń „gabinetu”, kuchni i izby. Dwa 
ostatnie pomieszczenia położone były już w obrę-
bie oficyny, zajmującej prawą (wschodnią) część 
bardzo wąskiego podwórza. Z tyłu posesji, za nad-
zwyczaj wydłużoną oficyną położona była stajnia, 
a za nią – stare ustępy (ryc. 339).

W styczniu 1923 roku pojawia się w aktach 
nowy właściciel kamienicy, robotnik kolejowy 
Wilhelm Cadanier, zamieszkały w Trąbkach koło 
Marianowa. W 1923 roku rozebrano drugą kon-
dygnację budynku stajni, zaś w następnym roku –  
tylną, niższą część oficyny, na miejscu, której jesz-
cze w 1924 zbudowano nowe ustępy. W połowie 
lat 20. XX wieku właścicielem kamienicy został 
Richard Herzog, kupiec zamieszkały w Szczeci-
nie przy Stoltinger Strasse 20 (obecnie ulicy Kró-
lowej Jadwigi). Stan techniczny kamienicy mu-
siał być już wówczas nie najlepszy, skoro w paź-
dzierniku 1928 roku stwierdzono, iż z fasady bu-
dynku odpada tynk. Polecono więc zbicie tynku 
w miejscach, gdzie odstaje on od lica muru, a na-
stępnie remont elewacji. Ze spełnieniem tego po-
lecenia właściciel posesji nie spieszył się – w 1931 
roku zarządzono więc wykonanie prac w trybie 
przymusowym, na koszt właściciela. Jak wynika  
z zachowanej fotografii, wystrój fasady ograniczał 
się wówczas do opasek okiennych i gzymsów nad 
otworami I i II piętra. 

IV.2. Kwartał I szczecińskiego Podzamcza w źródłach historycznych 
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Nowym właścicielem nieruchomości został  
w 1932 roku Fritz Neubauer. Jeszcze w lipcu  
1932 zawiadamiał on władze budowlane, że piw-
nica w jego nowo nabytym domu użytkowana jest 
do celów mieszkalnych, na co – jak się okazuje –  
nie uzyskano poprzednio zezwolenia. Wkrótce po-
tem lokatorzy zajmujący pomieszczenia piwnicz-
ne zostali wykwaterowani. Jak wykazała kontro-
la z lutego 1939 roku pomieszczenia te użytkowa-
ne były przez panią Friedę Neubauer jako sklep 
warzywny. Wspomniana Frieda Neubauer była 
ostatnią właścicielką kamienicy przed jej zbu-
rzeniem podczas nalotów w 1943 lub 1944 roku. 

Kamienica, ulica Kłodna 25

Niewielka parcela była w 1706 roku własnością 
Daniela Skrifwera (?), w 1721 należała do mary-
narza Pagelsdorffa, w 1834 jako właścicielka ka-
mienicy wymieniona jest wdowa Voigt, w 1837 
wdowa Brandt, choć w tym samym czasie miesz-
kał tu szewc Voigt, zapewne syn poprzedniej wła-
ścicielki. W 1841 roku właścicielem kamienicy 
był handlarz towarami spożywczymi Todt, w po-
łowie lat 40. bednarz Sperling, a od drugiej ich po-
łowy – Silbersdorff, określany jako Kornmesser, 
czyli specjalista w dziedzinie pomiarów i oceny 
zboża. Odtąd parcela – oznaczona w 1. połowie 
XIX wieku numerem 994, a po połowie stulecia – 
30, pozostawała aż do pierwszej wojny światowej 
w rękach rodziny Silbersdorff. Przez cały ten czas 
w podwórzu działał warsztat bednarski, należący 
również do nich. W jednym z pism datowanych na 
sierpień 1865 roku czytamy, że palenisko w tym 
warsztacie pozbawione było blach zabezpieczają-
cych przed ogniem. W protokole kontroli przeciw-
pożarowej, datowanym na sierpień 1869 zapisa-
no, że kamienica ma parter, trzy piętra oraz strych.  
W 1877 roku władze budowlane poleciły – zgod-
nie z nową ordynacją budowlaną z 1871 roku – 
usunięcie elementów zbyt wystających poza lico 
fasady, w tym przypadku – drzwi do piwnicy  
i okiennic z okien na parterze12. 

W 1915 roku właścicielką kamienicy była 
pani A. Silbersdorff, a 21 grudnia 1921 roku po-
sesja przeszła w ręce żony Richarda Sebbina, Idy 
z domu Schulz. W tym czasie kamienica była  
w bardzo złym stanie technicznym. Już w 1921 
roku wspomina się w aktach o zamakaniu ścian 
budynku. Z pisma datowanego na 29 grudnia 1923 
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dowiadujemy się, że zawaleniem grozi budynek 
tylny. Ze względów bezpieczeństwa nakazano 
wówczas wykwaterowanie lokatorów. 

Podobnie jak na całym tzw. Dolnym Mieście, 
w kamienicy przy ulicy Kłodnej 25 lokale miesz-
kalne były przeludnione, a warunki w nich urąga-
ły wszelkim zasadom higieny. W lipcu 1924 roku 
okazało się, że zamieszkały jest strych. Było to 
niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi, na-
kazano więc usunięcie lokatorów lub przystosowa-
nie pomieszczeń do funkcji mieszkalnej. W sierp-
niu 1928 roku zamieszkana była również piwnica. 
Na warunki w niej panujące uskarżał się wówczas 
lokator, Willy Stern. Jego mieszkanie składało się  
z jednej izby, aby więc doprowadzić ją do stanu 
używalności konieczne było czasowe wykwatero-
wanie lokatora. W rok później pisano, że miesz-
kanie w piwnicy użytkowane było przez loka-
tora Freytaga i zostało przez niego opuszczone  
1 kwietnia 1929 roku. Od tego czasu było użytko-
wane przez właściciela kamienicy, który urządził 
tu sypialnię dla swoich dzieci (sic!).

Również strych w dalszym ciągu użytkowany 
był do celów mieszkalnych. W lipcu 1930 roku 
mieszkała tu rodzina Emila Fritzke, która zajmo-
wała pomieszczenie o rozmiarach 2,5 × 3 m i wy-
sokości 2 m, oświetlone przez jedno okno o wy-
miarach 70 × 80 cm. Pomieszczenie to jako nie-
nadające się do zamieszkania i nieodpowiadające 
przepisom przeciwpożarowym polecono opróżnić. 

Jedyny zachowany do dziś rzut kamienicy zo-
stał sporządzony w lipcu 1931 roku przy okazji 
projektowania ustępów, które znaleźć się miały 
pod klatką schodową (projektu tego nie zrealizo-
wano) (ryc. 340). Wąska kamienica frontowa mie-
ściła po prawej stronie korytarz, po lewej – miesz-
kanie złożone z pokoju od frontu i kuchni od po-
dwórza. Przy niewielkim podwórku po lewej stro-
nie położona była krótka i wąska oficyna z klat-
ką schodową, a za nią obszerny budynek tylny,  
w którym również znajdowało się mieszkanie złożo-
ne z kuchni od podwórka, pokoju w tylnym trakcie  
i wąskiego pomieszczenia o głębokości dwóch 
traktów po prawej stronie. Jak widać na zacho-
wanym zdjęciu pierzei, wystrój dwuosiowej fa-
sady składał się z opasek okiennych i gzymsów 
nad oknami I, II i III piętra. Do czasu drugiej woj-
ny światowej właścicielką kamienicy pozosta-
wała pani Ida Sebbin. W 1926 roku jako współ-
właściciel wymieniony był w książce adresowej  
dekarz R. Sebbin. 

Maciej Słomiński
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Zaopatrzenie w wodę jest jedną z niezbędnych,  
a zarazem podstawowych, potrzeb bytowych czło-
wieka. Dlatego właściwie od zawsze ludzie stara-
li się lokować swoje siedziby w miejscach łatwe-
go do niej dostępu. Pojawia się więc pytanie, jak 
na przestrzeni wieków zmieniała się infrastruktura 
techniczna związana z dostarczaniem wody i od-
prowadzaniem nieczystości w Szczecinie? 

Badania archeologiczne w obrębie kwartału I  
w ograniczonym zakresie są źródłem informacji na 
temat studni i wodociągów. Usytuowanie zabudo-
wy mieszkalno-gospodarczej w bezpośrednim są-
siedztwie głównego nurtu Odry nie gwarantowało 
dostatecznego zaopatrzenia w wodę do celów spo-
żywczych i rzemieślniczych, przede wszystkim ze 
względu na obecność umocnień – wczesnośrednio-
wiecznego wału, a następnie murów ceglanych. 
Konieczne stało się kopanie studni. W przebadanej 
archeologicznie części kwartału I nie natrafiono 
na obiekty tego typu. Znana jest natomiast stud-
nia z drewnianą cembrowiną odkryta w 1973 roku 
podczas badań na Wzgórzu Zamkowym. Znaj-
dowała się na dzisiejszym dziedzińcu głównym,  
w pobliżu wieży zegarowej. Jej powstanie datuje 
się na 2. połowę XIII wieku, a kres funkcjonowa-
nia przypada na przełom XIII i XIV stulecia, kiedy 
to zaczęto używać jej jako latryny (Cnotliwy 1980, 
333, 334, 379–381; 2014, 37, 38). 

Więcej informacji dotyczy studni nowożytnych. 
Kilka takich obiektów odkryto w obrębie kwarta-
łów VI1 i IX2. Na planach Szczecina z XVII wie-
ku zaznaczono w sumie siedem studni miejskich, 
a kolejną na obszarze Dolnego Wiku (Wachowiak 
1985, 326). Z czasem jednak studnie czerpalne 
stawały się niewystarczającym źródłem wody. Już 
w 2. połowie XVI wieku pojawiły się najstarsze  

1 Badania Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie, za 
udostępnienie informacji o odkryciu dziękuję Markowi Dworaczykowi.

2 Studnia odkryta podczas badań prowadzonych przez Pracownię Ar-
cheologiczną Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 1999 roku.

wodociągi wzorowane na infrastrukturze zwią-
zanej z siedzibami wyższych klas społecznych. 
Pierwszy wodociąg w Szczecinie został wykonany 
na zlecenie księcia Jana Fryderyka w latach 1578 – 
1583 przez mistrza Szymona Petzkego poleconego 
przez księcia Ernesta Ludwika, dla którego wcze-
śniej wykonywał podobne prace w Wołogosz-
czy (Fredrich 1924, 25–26; Podralski 1982, 193– 
200; Cnotliwy 2008, 80 –88; Gut 2015, 19–23).  
Prace te związane były z dużą przebudową zamku, 
w wyniku której uzyskał on charakter reprezenta-
cyjnej, renesansowej rezydencji książęcej (Kro-
man 1992, 84–89). Powstały wówczas wodociąg 
funkcjonował do roku 1676 lub 1677, kiedy to zo-
stał zniszczony w wyniku oblężenia miasta przez 
elektora Fryderyka Wilhelma i nie został już odbu-
dowany (Gut 2015, 24). 

W początkach XVIII wieku funkcjonowały  
dwa krótkie odcinki wodociągów na Dolnym 
Mieś cie (obecnie Podzamcze), w ulicy Osiek do 
Rynku Siennego (zamknięty z przyczyn sanitar-
nych w 1727 roku) oraz drugi zaopatrujący łaźnię 
u zbiegu ulic Mała Odrzańska i Opłotki, działają-
cy co najmniej do 1773, a może nawet 1811 roku 
(Gut 2015, 24). W latach 1729–1732 pod kierun-
kiem mistrza Abrahama Dubendorfa wybudowa-
no nowy wodociąg częściowo wyposażony w rury 
metalowe oraz stacje wodne. Wodę pozyskiwa-
no z dwóch źródeł zlokalizowanych w Niemierzy-
nie i na zachód od Warszewa, a doprowadzono do 
fontanny Orła Białego w jej pierwotnej lokaliza-
cji, przy ówczesnej Rossmarkt 19. Wodociąg funk-
cjonował do 1813 roku, kiedy został zniszczony  
w kilku punktach przez wojska pruskie i francuskie 
(Gut 2015, 25–29). W XIX wieku funkcjonowały 
ponadto lokalne wodociągi o niewielkiej długości,  
jeden od studni przy kościele św. Jana na Łasztow-
nię (pod dnem rzeki) oraz dwa odcinki na Łasz-
towni czerpiące wodę z Parnicy i dostarczające ją 
do studni przy dzisiejszej ulicy św. Floriana oraz 

V.1. Infrastruktura miejska (ulice, wodociągi, sanitariaty)
Sławomir Słowiński

Civitas et urbs.  
Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I

Szczecin 2019, 255–259
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czerpiący wodę z Odry powyżej rzeźni miejskiej 
i dostarczający ją do studni na terenach stocznio-
wych (Gut 2015, 30).

W trakcie prac archeologicznych prowadzo-
nych w 1967 roku na dziedzińcu głównym szcze-
cińskiego zamku (wykop 5), odkryto fragment 
wodociągu w postaci drewnianej rury o długości  
6,8 metra, a na dziedzińcu menniczym inny frag-
ment o długości 18 metrów. Było to prawdopodob-
nie dzieło wspomnianego wcześniej mistrza Petz-
kego. Według E. Cnotliwego, autora badań: „oba 
odkryte fragmenty należy uznać za odgałęzie-
nia od głównej trasy wodociągu, biegnącego osią 
dzisiejszej ulicy Kuśnierskiej” (Cnotliwy 2008,  
83–85; 2014, 230, ryc. 176). 

Na terenie Podzamcza, podczas różnego rodza-
ju prac archeologicznych, natrafiano kilkakrotnie 
na fragmenty drewnianych rur wodociągowych, 
ale odkrycia te nie zostały dotychczas opubliko-
wane3. W 2001 roku odsłonięto części wodociągu 
w ulicy Kłodnej. Nie znaleziono odgałęzień do po-
szczególnych budynków. Wydaje się, że rury do-
prowadzały wodę do tzw. rząpi, czyli konstrukcji 
przypominających studnie, w których gromadziła 
się woda. W trakcie badań wyróżniono dwa pozio-
my wodociągów oznaczone numerami 1 i 2. 

Wodociąg nr 1

Jednym z etapów prac inwestycyjnych przy uli-
cy Kłodnej było obniżenie jej nawierzchni o ok. 
1,5 metra i usunięcie nawarstwień powstałych 
podczas budowy Trasy Zamkowej w latach 70.  
i 80. XX wieku. W ich trakcie natrafiono na re-
likty drewnianego wodociągu, który ułożony był  
w przybliżeniu po linii wschód–zachód. Skła-
dał się z dwóch równoległych drewnianych ruro-
ciągów, ułożonych w odległości ok. 1 m od sie-
bie. Relikty tej konstrukcji zachowały się na od-
cinku o łącznej długości 18 m i zostały całkowicie  
odsłonięte (ryc. 119). 

Wodociąg przebiegał nieco ukośnie w stosun-
ku do linii zabudowy kwartału I – w części za-
chodniej znajdował się w odległości ok. 3 m od 
pierzei, w części wschodniej ok. 5,6 m. Drew-
niane rury ułożono zgodnie ze spadkiem tere-
nu (z zachodu na wschód). Najwyższy odsłonięty 
punkt znajdował się na poziomie 8,37, a najniższy 

3 Na przykład w kamienicy przy ulicy Panieńskiej 20 lub z wnętrza 
kwartału XIV (znane z autopsji). E. Cnotliwy wspominał, że po 
zachodniej stronie ratuszu także widział rury wodociągowe wy-
rzucone już z wykopu. Znaleziska te nie zostały udokumentowane. 

na 7,24 m n.p.m. Rury umieszczono w oddziel-
nych wykopach o zbliżonych wymiarach (szero-
kość ok. 0,5 m) zasypanych identyczną, jasnosza-
rą gliną (ryc. 308:2). Wodociąg wykonano z nie-
okorowanych pni sosnowych o dużych średnicach  
(ok. 0,4 m), z mniej więcej centralnie wykonany-
mi otworami o średnicach 6 i 8 cm. Były one za-
chowane w bardzo dobrym stanie, a poszczególne 
odcinki w momencie odkrycia były nadal drożne. 
Rury stabilizowano za pomocą ułamków cegieł 
podkładanych obustronnie, w dość nieregularnych 
odstępach. Poszczególne odcinki rur dość wyraź-
nie różniły się długościami (2,5; 3,7; 4,5 i 6,8 m),  
a elementy wodociągu nie miały złączek – dosta-
wiano je do siebie „na styk”. W zasypiskach wko-
pów nie było materiału zabytkowego, nie jest 
możliwe zatem dokładne określenie chronolo-
gii opisywanych konstrukcji. Jedyną przesłanką 
jest fakt zniszczenia wschodniej części wodocią-
gu przez wkop kanalizacyjny z końca XIX wie-
ku wyznaczający terminus ante quem jego funk-
cjonowania. Mógł on powstać w XIX stuleciu.  
Z tego okresu poświadczone są lokalne wodociągi 
np. na Łasztowni, nieomal naprzeciw wylotu ulicy 
Kłodnej, powyżej rzeźni miejskiej (Gut 2015, 30).  
W końcu XIX wieku doprowadzono na teren Stare-
go Miasta nowoczesną sieć wodociągową, która po-
łożyła kres funkcjonowaniu starszych konstrukcji  
(Gudden-Lüddecke 2000b, 621). 

Wodociąg nr 2

Na kolejne odcinki dawnych wodociągów natra-
fiono w trakcie układania instalacji kanalizacyj-
nej, w niewielkim wykopie o długości ok. 5 m, 
łączącym główną magistralę z budynkiem nr 46 
przy ulicy Panieńskiej (ryc. 308:3). Okryto dwie 
równoległe do siebie rury drewniane, ułożone  
w jednym wykopie w odległości 0,2 m od siebie. 
Zasypisko szerokiego na 1,1 m wkopu stanowi-
ła szara, spiaszczona glina. Także ten rurociąg nie 
przebiegał równolegle do pierzei kwartału I, ale 
wraz ze spadkiem terenu przybliżał się do niej, ina-
czej zatem niż w przypadku wodociągu nr 1. Rury 
znajdowały się na poziomie 6,92 m n.p.m., czyli  
1,4 metra poniżej opisanej wcześniej instalacji nr 1. 

Niewielkie pole obserwacji nie pozwoliło na zmie-
rzenie długości poszczególnych odcinków rurociągu,  
ani na określenie sposobów ich łączenia. Zauważo-
no jedynie stabilizowanie rur za pomocą wbijanych 
w dość nieregularnych odstępach kołków o średni-
cach ok. 10 cm. Rury wykonano z nieokorowanych 
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pni sosnowych z przewierconymi otworami o śred-
nicach 6 cm (ryc. 120), które zostały umieszczone 
asymetrycznie względem środka pnia. Także te eg-
zemplarze były w doskonałym stanie, całkowicie 
drożne. W zasypisku wkopu znajdowały się frag-
menty cegieł, część płytki posadzkowej oraz nie-
wielki ułamek naczynia typu Stettiner ware, będą-
cy jedynym materiałem datującym. Z obu rur po-
brano także próbki przekazane do badań dendro-
chronologicznych, nie udało się jednakże uzyskać 
dat. Wydaje się, że ten odcinek wodociągu, z uwa-
gi na stratygrafię nawarstwień oraz źródła ruchome 
można datować na XVIII wiek, kiedy to budowa-
no na Podzamczu niewielkie odcinki wodociągów  
(Gut 2015, 24).

Podwójne rurociągi świadczą o dużym zapot-
rzebowaniu na wodę, wiążącym się bądź ze zwięk-
szoną liczbą mieszkańców, bądź charakterem wyko-
nywanej pracy. Zastanawia także różnica w orien- 
tacji wodociągów, być może poświadczająca róż-
ne miejsca skąd sprowadzano wodę. W przy padku 
wodociągu nr 1 można domyślać się jego związ-
ku z infrastrukturą zamkową. Wodę do zamku już 
od XVI stulecia doprowadzano prawdopodobnie 
z Niecki Niebuszewskiej odległej o ok. dwa ki-
lometry (Fredrich 1924, 26–28; Podralski 1982, 
194–195; Gut 2015, 19–23). Wodociąg ten prze-
cinał mury w okolicach Bramy Młyńskiej (na wy-
sokości wylotu dzisiejszej ulicy Staromłyńskiej).  
W obrębie zamku rozdzielał się doprowadzając 
wodę do pięciu miejsc: na dziedziniec, przed kuch-
nię, przed piwnicę na wina, przed stajnię oraz do 
książęcego ogrodu (Podralski 1982, 196; Cnotli-
wy 2008, 83; Gut 2015, 19–23). Bardziej prawdo-
podobna jest jednak hipoteza, że starszy fragment 
odkrytego rurociągu wiąże się z inwestycją z lat 
1729–1732, kiedy to zbudowano instalację dostar-
czającą wodę w okolice dzisiejszego Placu Orła 
Białego z terenu zajmowanego obecnie przez szpi-
tal przy ulicy Broniewskiego (Gudden-Lüddecke 
2000a, 620; Gut 2015, 25–29). Zastanawiający jest 
także brak złączek spinających poszczególne rury. 
Nie wiadomo, czy było to konsekwencją oszczę-
dzania na etapie budowy, braku doświadczenia  
w realizacji inwestycji tego rodzaju, czy też prze-
świadczenia, że glina stanowiąca zasypisko wko-
pów jest wystarczającym materiałem izolacyjnym. 
Należy przypomnieć, że pierwszy szczeciński wo-
dociąg doprowadzony do zamku miał takie złącza 
w postaci żelaznych „puszek” – cylindrów (Podral-
ski 1982, 195–196; Cnotliwy 2008, 84; 2014, 110;  

Gut 2015, 20). Także kolejny wybudowany przez 
A. Dubendorfa zaopatrzony był w żelazne łączniki 
rur (Gut 2015, 25).

W ostatnim czasie w polskiej literaturze poja-
wiło się sporo prac poświęconych problematyce 
zapatrzenia w wodę, które łączą się z częstymi od-
kryciami fragmentów wodociągów, studzien i in-
nych urządzeń służących temu celowi, dokonywa-
nymi podczas prac archeologicznych związanych 
z inwestycjami na obszarach zabytkowych miast. 
Podsumowanie tego tematu stanowi praca Urszuli 
Sowiny będąca owocem wielu lat badań i przemy-
śleń, obejmująca zasięgiem całą Europę w długim 
przedziale czasowym od epoki biblijnej po okres 
nowożytny, łącząca informacje historyczne z uzy-
skanymi w wyniku badań wykopaliskowych (So-
wina 2009). Najbliższym Szczecinowi miejscem, 
w którym odkryto pozostałości instalacji wodo-
ciągowej jest Kołobrzeg. Z opublikowanych ostat-
nio wyników badań archeologicznych zestawio-
nych ze źródłami pisanymi wynika, że drewniane 
wodociągi powstawały w różnych punktach mia-
sta już w ciągu 2. połowy XIV wieku (Cembrzyń-
ski 2011; Wywrot-Wyszkowska 2010, 84; Dwora-
czyk, Wywrot-Wyszkowska 2011, 21–23). Wodę 
tłoczono z Parsęty za pomocą specjalnego urzą-
dzenia podobnego do koła młyńskiego (Wywrot-
Wyszkowska 2010, 80)4. W 1666 roku zbudowa-
no tu wodociąg miejski, doprowadzający wodę  
z ujęcia zlokalizowanego przed Bramą Młyńską, 
za pomocą urządzenia określanego mianem Was-
serkunst (Wywrot-Wyszkowska 2010, 85).

Dość wcześnie urządzenia wodociągowe wy-
budowano także w Koszalinie. O funkcjonujących 
tam systemach zaopatrywania w wodę informu-
ją zarówno zapiski historyczne, jak i odkrycia ar-
cheologiczne (Kłoskowski 1972; Skrzypek 2004). 
Dębowe rury wodociągowe odkryte w Stargardzie 
datowane są dendrochronologicznie na 2. połowę 
XIII wieku5. Przeglądu pozostałości dawnych urzą-
dzeń wodociągowych w miastach po zachodniej 
strony Odry dokonał H. Schäfer (2005, 249–252).  
W świetle powyższych analogii wydaje się, że  
w Szczecinie stosunkowo późno rozpoczęto budo-
wę systemów wodociągowych. Tak przynajmniej 
wynika z dotychczasowych badań. Być może 

4 Dokładny opis analogicznego urządzenia zbudowanego w Krako-
wie na przełomie XIV i XV wieku, a zwanego tam rurmusem, patrz 
Wierzbicki (2010, 179–182).

5 Informacja dyrektora Muzeum w Stargardzie dr. hab. M. Majew-
skiego, za którą bardzo dziękuję.
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przyczyną takiego stanu rzeczy jest duża odle-
głość od źródeł wody pitnej i związane z tym wy-
sokie koszty takiej inwestycji. Przynajmniej czę-
ściowo zapotrzebowanie na wodę do potrzeb sa-
nitarnych i rzemieślniczych zaspokajały strumie-
nie spływające ku Odrze tzw. kanałem zamkowym 
znajdującym się po północnej stronie miasta, nie-
istniejącą dziś ulicą Szewską po stronie południo-
wej oraz na południe od bramy Świętego Ducha. 
Na zachód od umocnień miejskich istniało źró-
dło, a wody z niego wypływające tworzyły stru-
mień płynący wzdłuż północnych umocnień mia-
sta, wypełniający budowane tam od średniowie-
cza fosy (Gwiazdowska 2001, ryc. 9; Kamiński,  
Słowiński 2010, 4, ryc. 8). 

Źródła pisane potwierdzają najstarszą szcze-
cińską infrastrukturę zapewniającą dostarczanie 
wody pitnej do miasta w latach 1729–1732. Wo-
dociąg zbudowany z rur drewnianych, ołowia-
nych i żelaznych prowadził od Niemierzyna (dzi-
siaj w pobliżu szpitala przy ulicy Broniewskie-
go) do obecnego Placu Orła Białego i zakończo-
ny był fontanną, dzisiaj zwaną Fontanną Orła Bia-
łego (Gut 2015, 25–26). Jednocześnie w końcu 
XVIII wieku istniało 158 studzien, z których czer-
pano wodę w przypadku awarii systemów wodo-
ciągowych (Fredrich 1924, 26–28; Gudden-Lüd-
decke 2000a, 620). Już jednak w 1. połowie XIX 
stulecia liczba studzien spadła do ok. siedemdzie-
sięciu. Pierwszy miejski wodociąg doprowadzają-
cy wodę bezpośrednio do mieszkań powstał w la-
tach 1863–1865. Na przełomie XIX i XX wieku 
dostarczał on wodę do ok. 70% lokali, w tym tak-
że na zlokalizowanych na dzisiejszym Podzamczu  
(Gudden-Lüddecke 2000b, 621).

Studnie miejskie należały do urządzeń kosz-
townych i wymagających dużych nakładów na 
utrzymanie. Użytkownicy tworzyli swoiste brac-
twa, które prowadziły wspólną kasę zarządzaną 
przez dwóch członków, zasilaną drobnymi opła-
tami wnoszonymi przez obcych użytkowników 
oraz karami pieniężnymi za niedostosowanie się 
do istniejących praw i obyczajów. Rada miejska 
sprawowała jedynie nadzór nad stanem budowla-
nym i sanitarnym. Obok studni zawsze stało kil-
ka wiader oraz duża konew stale napełniona wodą 
na cele gaśnicze. Najwięcej informacji na ten te-
mat dostarczają źródła z Darłowa, dotyczące stud-
ni usytuowanej przy ulicy Długiej w pobliżu Bra-
my Kamiennej z lat 1540–1741 (Boehmer 1899,  
41–43; Kłoskowski 1972, 106–107). Oprócz studni  

miejskich istniały także studnie prywatne dzie-
dziczone jak każdy inny składnik masy spadko-
wej, będące przedmiotem podziałów i sprzeda-
ży. Problem ten został zreferowany na przykła-
dzie średniowiecznej Świdnicy na Dolnym Śląsku  
(Goliński 2004, 76–81). Można przyjąć, że w mia-
stach pomorskich obowiązywał ten sam lub bar-
dzo zbliżony model własności i użytkowania.

Wspominałem już wyżej o studniach z okre-
su późnego średniowiecza i okresu nowożytnego 
zlokalizowanych w pobliżu kwartału I, odkrytych 
w trakcie badań archeologicznych. Informacji na 
ten temat dostarczają też źródła pisane. W wyka-
zie z ok. 1865 roku obejmującym ogółem 35 stud-
ni miejskich znajdują się także te zlokalizowane 
na terenie dzisiejszego Podzamcza: przy obecnej 
ulicy Wyszyńskiego, na odcinku pomiędzy ulica-
mi Sołtysią i Mostem Długim, na Rynku Siennym, 
przy Pałacu Loitzów, oraz dwie przy ulicy Panień-
skiej, jedna z nich u podnóża zamku. Ta ostatnia 
miała 13 metrów głębokości (Frankiewicz 2000, 
435–436). Być może jest to studnia odsłonięta nie-
dawno w podziemiach kamienicy Panieńska 12 
(ryc. 341:1). Podczas ostatnich badań archeolo-
gicznych zlokalizowano dwie kolejne studnie, jed-
na we wschodniej pierzei ulicy Grodzkiej (Bal-
cerzak, Uciechowska-Gawron 2017), a druga na 
Rynku Nowym, u zbiegu z Targiem Rybnym (Sło-
wiński 2017) (ryc. 341:2). W źródłach pisanych 
można znaleźć też informacje o woziwodach do-
starczających wodę pitną, np. w Krakowie w XIV 
wieku (Wierzbicki 2010, 177). 

Odprowadzanie nieczystości

Odrębny problem dotyczący miasta średniowiecz-
nego i nowożytnego stanowi sposób utrzymania 
czystości i pozbywania się śmieci. Funkcję zbior-
ników na odpady i nieczystości pełniły początko-
wo latryny – zagłębienia o szalowanych w różny 
sposób ścianach, zaopatrzone w konstrukcje na-
ziemne, rodzaj toalet i jednocześnie śmietników, 
które cyklicznie były opróżniane. Znane są z ba-
dań archeologicznych na terenie całego Podzam-
cza. Zachowane w obrębie kwartału I trzy latry-
ny datowane są na okres nowożytny. Dwie z nich 
znajdowały się na posesji narożnej, oznaczonej 
jako Panieńska 46 (latryny nr 2 i 3) oraz jedna w 
obrębie posesji Kłodna 30 (latryna nr 1). Wszyst-
kie są obiektami murowanymi, ceglanymi, dwie 
z kamiennymi podwalinami i jedna z podwali-
ną drewnianą (latryna nr 1). Ta ostatnia zawierała  
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w swoim wypełnisku fekalia, częściowo wybrane 
w górnej partii i zasypane piaskiem i gruzem. Po-
zostałe obiekty po zaprzestaniu użytkowania zo-
stały całkowicie opróżnione i zasypane piaskiem, 
gruzem i wapnem.

O posesji Kłodna 30 posiadamy informacje ar-
chiwalne z XIX wieku. W jej obrębie istniał otwar-
ty kanał ściekowy odprowadzający płynne nieczy-
stości w kierunku północnym, do kanału zamko-
wego, zlokalizowanego na północ od dawnych ob-
warowań miejskich, mniej więcej w miejscu fosy 
średniowiecznej (1857 rok). W 2. połowie XIX 
wieku ten otwarty rynsztok został przykryty, ale 
nieczystości nadal spływały do kanału. Nie moż-
na wykluczyć, że także pozostałe pobliskie pose-
sje miały z nim połączenie. W 1890 roku wybu-
dowano w ciągu ulicy Kłodnej nowoczesną ka-
nalizację, ale budynek na posesji nr 30 podłączo-
no do niej dopiero w 1899 roku. Realizacja nowej 
infrastruktury odbywała się stopniowo w latach  
90. XIX wieku, często pod przymusem, na koszt 
miasta, które dopiero później dochodziło swoich 
roszczeń na drodze egzekucji komorniczych. 

Dodatkowy problem dla mieszkańców kwartału 
I stanowiły wody opadowe. Usytuowanie zabudo-
wy na dość stromym stoku nachylonym na wschód 
ku Odrze powodowało, że okresowo piwnice bu-
dynków były zalewane, zwłaszcza podczas inten-
sywnych opadów. Miejsca najbardziej narażone 
na zalanie, czyli te położone najwyżej, zwłaszcza 

posesja Panieńska 46, do której spływały wody  
z ulicy Panieńskiej, zaopatrywano w specjalne sącz-
ki. Przeważnie wykorzystywano w tym celu stare, 
nie nadające się już do użycia beczki, które wkopy-
wano często tylko do połowy w narożnikach naj-
bardziej narażonych na zalewanie pomieszczeń –  
w piwnicach. Woda gromadząca się w beczkach 
była systematycznie usuwana. 

W obrębie posesji przy ulicy Panieńskiej odkry-
to resztki siedmiu takich beczek, przy czym aż sześć 
z nich umieszczono w południowo-zachodnim po-
mieszczeniu (beczki nr 1–6 z wykopu 11), a jedną 
w części północnej (beczka nr 1 z wykopu 1). Becz-
ki nr 1–3 wyróżniono w warstwie II, a beczki nr 4–6 
w warstwie IV. Być może są to pozostałości dwóch 
faz użytkowania tego pomieszczenia, w każdej  
z nich powstawały nowe konstrukcje tego typu. 
Zdaje się to potwierdzać także wielkość beczek. 
Beczki nr 1–3 są większe, ich średnice wynoszą  
40–58 cm, gdy tymczasem wymiary beczek star-
szych (4–6) – 25–32 cm. Być może starsze beczki 
związane są z funkcjonowaniem najstarszej kamie-
nicy murowanej, wzniesionej w schyłkowej fazie 
późnego średniowiecza, natomiast beczki młodsze 
(1–3) wkopano już w czasach nowożytnych. Symp-
tomatyczny jest brak takich sączków na pozostałych 
posesjach. Być może w przypadkach obfitych opa-
dów miała miejsce jakaś forma współpracy sąsiedz-
kiej minimalizująca niekorzystne skutki opadów  
atmosferycznych (Sowina 2000, 221).
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Dom mieszkalny zazwyczaj kojarzy się z jego 
wyposażeniem w urządzenia i sprzęty niezbędne 
do zapewnienia wygody i bezpieczeństwa, a tak-
że umożliwiające wykonywanie pracy na rzecz 
domu i domowników, w tym przyrządzanie po-
siłków, doraźne naprawy i wytwarzanie niezbęd-
nych w gospodarstwie przedmiotów codziennego 
użytku. W średniowieczu podnoszenie komfortu 
zamieszkania rozwijało się równolegle z dosko-
naleniem narzędzi, sposobów transportu, nabywa-
niem niezbędnych doświadczeń i ogólnym rozwo-
jem społeczno-kulturowym. Charakter wyposa-
żenia wnętrz mieszkalnych uzależniony był m.in. 
od rodzaju budownictwa i majętności wiążącej się 
ze statusem społecznym użytkowników domów, 
ale chyba najistotniejszym czynnikiem, zwłasz-
cza w przypadku urządzeń ogniowych, były wa-
runki klimatyczne. W tym opracowaniu skupię 
uwagę na kilku zasadniczych elementach wyposa-
żenia wnętrz, które definiują pojęcie „dom miesz-
kalny”, mianowicie na urządzeniach kuchennych  
i grzewczych1. 

Urządzenia ogniowe

Problematyce wyposażenia wnętrz mieszkalnych 
w średniowieczu poświęcono dotąd wiele miej-
sca, zwłaszcza urządzeniom grzewczym i ku-
chennym, a w szczególności najlepiej rozpozna-
walnym elementom pieców – glinianym kaflom2. 
Archeologia stosunkowo niedawno włączyła się  

1 W dotychczasowej literaturze przedmiotu najpełniej przedstawio-
ne zostały wyniki badań nad wczesnym średniowieczem (Wzgórze 
Zamkowe; Suburbium; Nadodrzańskie centrum), a ostatnio także 
nad średniowiecznym i wczesnonowożytnym Wzgórzem Zamko-
wym w obrębie Zamku Książąt Pomorskich (Cnotliwy 2014).

2 Por. „Archaeologia Historica Polona” 2004, t. 14 i ostatnio Rzeczy 
i ludzie 2014, tam odniesienia do szczegółowej literatury; a także 
strona internetowa www.kafle.iaepan.edu.pl, na której znajduje się 
zestawienie dotychczasowej literatury (dostęp 03.12.2014). 

do dyskusji na temat tych charakterystycznych  
wyrobów cieszących się coraz większym zainte-
resowaniem, proporcjonalnie do przyrostu bazy 
źródłowej3. Badacze zgodnie podkreślają jednak 
obiektywne trudności związane z identyfikacją po-
zostałości urządzeń ogniowych – grzewczych, ku-
chennych i łączonych – wielofunkcyjnych (Mar-
ciniak-Kajzer 2014, 63–65). W studiach nad roz-
wojem pieców ważne miejsce zajmują też próby 
zdefiniowania regionalnych różnic w systemach 
grzewczych. Wyrazem niesłabnącego zaintereso-
wania kaflarstwem i systemami grzewczymi w śre-
dniowieczu i nowożytności są cykliczne Warsztaty 
Kaflarskie Komisji Średniowiecza i Nowożytności 
Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych oraz In-
stytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie 
(por. przypis 2). 

W obrębie kwartału I odkryto pozostałości 
dwóch wczesnośredniowiecznych urządzeń ognio-
wych w domach drewnianych datowanych na  
2. połowę XI i 1. połowę XIII wieku. Obydwa od-
słonięto w niepełnych zarysach. Ze średniowiecz-
nych i nowożytnych warstw kulturowych oraz  
z wypełniska latryny pozyskano ponadto zbiór  
kafli. Nie natrafiono natomiast na pozostałości  
urządzeń grzewczych i kuchennych w domach 
murowanych. Pomimo szczupłości danych arche-
ologicznych warto w tym miejscu zwrócić uwa-
gę na kilka istotnych kwestii wymagających dal-
szych badań, jak dotąd bowiem zagadnienia 
ogrzewania nie były przedmiotem odrębnych roz-
ważań archeologów szczecińskich. Szczegóło-
wego omówienia doczekały się jedynie paleniska  
odkrywane w domach wczesnośredniowiecznych  

3 Por. Dąbrowska 2010, tam zestawienie najważniejszej literatury, 
Marciniak-Kajzer 2014, tam omówienie dotychczasowych osią-
gnięć w badaniach nad urządzeniami grzewczymi w średniowiecz-
nych dworach.

V.2. Trwałe wyposażenie domów w świetle źródeł archeologicznych  
i ikonografii 
Anna B. Kowalska
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(Leciejewicz, Łosiński 1983, 250; Kowalska 2003a,  
275–276; 2011a, 179–182). 

W dotąd przebadanych archeologicznie czę-
ściach miasta, w domach odkrytych w warstwach 
wczesnośredniowiecznych, notowano paleniska 
sytuowane pośrodku jednoizbowych pomieszczeń, 
pod jedną ze ścian, rzadziej w narożniku, albo re-
likty pieców wolnostojących, najpewniej chlebo-
wych, znajdujących się w obrębie podwórek zwią-
zanych funkcjonalnie z domem mieszkalnym lub 
w rejonie w ogóle pozbawionym zabudowy. Do-
piero u schyłku XI stulecia pojawiła się bardziej 
spójna idea lokowania urządzeń ogniowych pod 
jedną ze ścian lub w narożniku domu (Kowalska 
2011a, tab. 3). Warto przypomnieć, że był to okres 
wyraźnego przyspieszenia tempa rozwoju szcze-
cińskiego ośrodka wyrażający się m.in. wzniesie-
niem obwałowań od strony Odry. Cechą wspól-
ną wszystkich pozostałości urządzeń ogniowych 
z okresu wczesnego średniowiecza było umiesz-
czanie ognisk bezpośrednio na poziomie klepisk 
w niewielkich nieckowatych zagłębieniach wyło-
żonych gliną. W poziomach osadniczych na szcze-
cińskim Podzamczu datowanych na X–XII wiek 
odkryto ponadto ogniska na drewnianych wy-
moszczeniach z grubych dranic wylepianych gli-
ną. W tym typie palenisk nie było drewnianych 
obramowań. Za najbardziej reprezentatywne dla 
wczesnośredniowiecznego Szczecina, w świetle 
dotychczasowych badań, należy uznać paleniska 
ujęte w czworoboczne ramy wyznaczające zasięg 
ogniska, występujące zarówno w domach zrębo-
wych, jak i plecionkowych. Nie można wykluczyć, 
że przynajmniej część z nich wyposażona była  
w okapy ograniczające rozprzestrzenianie się 
iskier. Nie zachowały się żadne elementy wskazu-
jące, że odkrywane relikty były fragmentami pie-
ców kopulastych zakładanych na drewnianych, 
oblepianych gliną podstawach. 

Palenisko odkryte w obrębie kwartału I w bu-
dynku plecionkowym z 2. połowy XI stulecia,  
w drewnianej obudowie, nieckowate w profilu, 
usytuowane było w pobliżu ściany południowej. 
Zostało określone jako dwufazowe ze względu na 
dwie warstwy kamieni przedzielone warstewką 
spalenizny. Interesujące są zwłaszcza zalegające w 
nim liczne grudki polepy (ryc. 342:1), które jak się 
wydaje, mogą się wiązać z konstrukcją okapu ob-
lepionego gliną, które wraz z paleniskiem mogło 
tworzyć urządzenie grzewczo-kuchenne (por. Mar-
ciniak-Kajzer 2011, 127–129). Okap (zwany też  

kapturem) służył przede wszystkim do ochrony 
drewnianych pomieszczeń przed iskrami pryskają-
cymi z ogniska. Odpowiednie uformowanie oka-
pu, a zwłaszcza jego ukierunkowanie, mogło ogra-
niczać rozprzestrzenianie się dymu.

Wygląd takiego urządzenia dobrze ilustruje czter-
nastowieczna miniatura ze średniowiecznego pod-
ręcznika zdrowego stylu życia Tacuinum sanitatis4, 
na której widać grupkę osób (rodzinę?) zgroma-
dzoną wokół paleniska ze stożkowatym kapturem 
znajdującym się w centralnej części izby (ryc. 343). 

Mniej wyraźnie rysuje się związek z określo-
nym urządzeniem ogniowym skupiska przepalo-
nych kamieni w budynku ramowo-słupowym dato-
wanym na 4. dekadę XIII wieku. W tym przypadku 
zarejestrowano podstawę (warstwę gliny), brak na-
tomiast drewnianego obramowania, a kamienie –  
wyraźne większe od odkrytych w ognisku wcze-
śniej omówionego paleniska, nie tworzyły niecko-
watej konstrukcji (ryc. 342:2). Nie ma zatem wąt-
pliwości, że mamy tu do czynienia z rumowiskiem 
odmiennie wykonanego urządzenia grzewczego 
(pieca?). Omawiane rozwalisko odkryto w starszej 
fazie użytkowania domu ramowo-szkieletowego  
z drewnianą podłogą. Na podstawie zachowanych 
reliktów można przypuszczać, że od początku był 
on podzielony na przynajmniej dwa pomieszcze-
nia przedzielone ścianką działową. Wydaje się 
prawdopodobne, że podczas przebudowy pozosta-
wiono jedynie gliniano-kamienną podstawę pie-
ca kopułowego (?) przykrytą następnie dranicami 
młodszej podłogi, w drugiej fazie użytkowania bu-
dynku przeniesionego do innej części domu. 

Metodami archeologicznymi nie można od-
tworzyć systemu wentylacji domów. W domu kur-
nym, a takim był najpewniej budynek plecionko-
wy z paleniskiem w drewnianej obudowie, funk-
cję dymników pełniły przede wszystkim otwo-
ry pozostawiane w szczytach pomiędzy ścianami  
a dachem. Ze szczecińskiego Podzamcza zna-
my też przykład otworu w jednej z wyższych be-
lek domu zrębowego, zinterpretowaną jako otwór 
zapewniający odprowadzanie dymu na zewnątrz 
i jednocześnie odpowiednią aerację (Kowalska 
2011a, 173). Dym z paleniska rozchodzący się 

4 Pierwowzorem dla niej było jedenastowieczne dzieło arabskie, któ-
re w wersji łacińskiej krążyło po Europie docierając głównie do 
bogatszych odbiorców. Wszystkie rękopisy były bogato ilustrowa-
ne. Dokładny opis dzieła i niektóre z miniatur udostępniło wydaw-
nictwo hiszpańskie Moleiro specjalizujące się w wydawaniu map, 
ksiąg i dokumentów w pierwotnej wersji pergaminowych, papiru-
sowych lub papierowych (www.moleiro.com, dostęp 30.10.2014). 

Anna B. Kowalska
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po całym pomieszczeniu obok niezaprzeczalnych 
niedogodności miał także zalety. Przede wszyst-
kim dobrze wpływał na drewno użyte do budowy 
jako środek konserwujący i zabezpieczający przed 
owadami, korzystnie wpływał też na konserwację 
żywności i płodów rolnych umieszczanych pod 
dachem. W przypadku budynku szkieletowo-ra-
mowego wydaje się, że pomieszczenie z domnie-
manym piecem było dymne, przy czym łatwiej 
można było ukierunkować dym uchodzący jed-
nym otworem poprzez zastosowanie odpowiednio 
uformowanego okapu. 

Badacze zgodnie podkreślają, że ze wzglę-
du na rozchodzenie się ciepła, oświetlenie, ale też 
bezpieczeństwo, w budynkach jednoprzestrzen-
nych najlepszym rozwiązaniem było umieszczenie 
urządzenia ogniowego w centrum pomieszczenia. 
Jednak badania archeologiczne na szczecińskim 
Podzamczu dowiodły, że umieszczano je równie 
chętnie pod ścianami oraz nieco rzadziej w naroż-
nikach. Wydaje się, że paleniska lokowane nie-
centralnie wyposażane były w jakieś dodatkowe 
elementy zabezpieczające ściany domów. Jedna  
z prób interpretacji sytuowania palenisk w różnych 
miejscach zakłada ich związek z podziałami funk-
cjonalnymi domów, jednakże najczęściej nie za-
chowały się ślady ścianek działowych lub przepie-
rzeń dostatecznie argumentujących tę tezę. Trudno 
także uzasadnić umieszczanie w jednym, zazwy-
czaj niezbyt dużym (ok. 18 m2) pomieszczeniu, 
dwóch urządzeń ogniowych, jak to miało miej-
sce w niektórych domach na szczecińskim Pod-
zamczu datowanych na 1. połowę XII wieku. Pa-
leniska różniły się kształtem lub odwrotnie – były 
jednakowe. Pytanie o celowość takiego postępo-
wania pozostaje bez odpowiedzi. Jeśli były jed-
noczasowe, a dane archeologiczne nie negują ta-
kiej możliwości, to nie można wykluczyć, że cho-
dziło o zróżnicowaną funkcję samych urządzeń 
ogniowych stosowanych zamiennie: np. kuchenną  
i grzewczą, albo kuchenną i produkcyjną. Brak śla-
dów po ściankach działowych, czy choćby prze-
pierzeniach nie pozwala na ustosunkowanie się do 
problemu wewnętrznego, funkcjonalnego podzia-
łu tych domów. Można jedynie stwierdzić, że jest 
to sytuacja nietypowa (Kowalska 2011a, 179). 

Wspomniana już wcześniej szczupłość odkryć  
archeologicznych na kwartale I nie pozwala na 
wysuwanie daleko idących wniosków na temat 
zmienności typów i form urządzeń ogniowych 
w okresie przekształceń zabudowy związanych  

z pojawieniem się nowej w Szczecinie konstruk-
cji ramowo-szkieletowej, w okresie umownie na-
zwanym okołolokacyjnym, pomiędzy schyłkiem 
wczesnego a późnym średniowieczem. Nie można 
precyzyjnie ustalić, czy doszło wówczas do istot-
nych zmian w sposobach wyposażania domów  
w urządzenia grzewcze i kuchenne, a przedstawione 
wyżej rozważania na podstawie dwóch tylko przy-
kładów, traktuję jako ustalenia wstępne wymaga-
jące weryfikacji w oparciu o poszerzoną bazę źró-
dłową. Warto też zauważyć, że problem ogrzewa-
nia domu mieszkalnego jest jednocześnie pytaniem  
o podział funkcjonalny na kuchnię (tzw. czarną 
izbę) z charakterystycznymi dla tego miejsca urzą-
dzeniami do gotowania i pieczenia oraz pomiesz-
czenie bezdymne (tzw. białą izbę). Chodzi zatem  
o ustalenie początków średniowiecznych wielo-
funkcyjnych domów mieszczańskich, w których 
toczyło się życie rodzinne i zawodowe5. 

Do czasów formalnej lokacji Szczecina w la-
tach 1237–1243 wszystkie budynki jednoizbowe 
były kurne. Rzadko też notowano wewnętrzne po-
działy akcentowane plecionkami lub, znacznie rza-
dziej, ścianami drewnianymi. Z analizy wypełnisk 
tych wydzielonych powierzchni wynika, że służyły 
jako kojce dla zwierząt domowych albo podręczny 
skład przyborów i narzędzi gospodarczych (tzw. 
komórka lub komora). Wydaje się, że te pierwotne 
podziały wewnętrzne mogły przetrwać w środowi-
skach wiejskich, w miastach natomiast stopniowo 
wprowadzano udoskonalenia podnoszące komfort 
zamieszkiwania. Odrębnymi problemami są kwe-
stie tempa przemian i źródeł ich inspiracji, dosto-
sowania rozplanowania pomieszczeń w domu do 
charakteru i rytmu pracy właściciela oraz potrzeb 
jego rodziny, a także stosowania lokalnych roz-
wiązań konstrukcyjnych. 

Wyodrębnianie w domach pomieszczeń speł-
niających określone funkcje – warsztatu, kuch-
ni oraz bezdymnej izby jest wyrazem dążno-
ści do podnoszenia komfortu życia codzienne-
go. Wydaje się, że w drewnianych domach wie-
loprzestrzennych ważnym krokiem w kierun-
ku ograniczenia zadymienia i utworzenia izb 
wolnych od dymu było umieszczanie urządze-
nia ogniowego na granicy dwóch pomieszczeń.  

5 W schemacie rozwojowym domu mieszczańskiego w Rydze A. Caune  
przedstawił jako najstarszy kurny dom jednoprzestrzenny z paleni-
skiem usytuowanym pośrodku pomieszczenia, następnie dom z ko-
minem i paleniskiem umieszczonym w narożu po stronie przeciwnej 
od wejścia, jako najmłodszy określił dom dwukondygnacyjny z pale-
niskiem naprzeciw wejścia w połowie długości ściany (Caune 1990).

V.2. Trwałe wyposażenie domów w świetle źródeł archeologicznych i ikonografii
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Rozwiązania takie stosowano już w 2. połowie XI 
wieku w Skandynawii6. Na przykładzie wyników 
badań nad kwartałem I wydaje się, że w Szczeci-
nie taki sposób wykorzystania jednego urządze-
nia mógł być wprowadzony pod koniec 1. połowy 
XIII wieku w najstarszych budynkach ramowo-
szkieletowych, dwuizbowych (por. Atzbach 2014, 
196). Na szczecińskim Podzamczu nie natrafiono 
natomiast na paleniska, których podstawą było wy-
łożenie z cegieł. Rozwiązanie takie stosować mie-
li na Pomorzu hospites przybywający z Lubeki i 
innych miast nadbałtyckich (Piekalski 2004a, 116; 
2004b)7. Warto jednak zauważyć, że na obecność 
ułamków cegieł w warstwach z okresu przeobra-
żeń budownictwa drewnianego na szczecińskim 
Podzamczu w XII–XIII wieku już dawno zwracał 
uwagę E. Cnotliwy, tłumacząc ten fakt istnieniem 
w innych częściach miasta budownictwa murowa-
nego (1996a; 1996b). 

Na podstawie odkryć archeologicznych i da-
nych etnografii wydaje się, że proste paleniska  
z podstawą glinianą lub drewnianą, z okapem lub 
bez niego ewoluowały w dwóch kierunkach –  
urządzenia grzewczego i kuchennego, łączącego 
obie te funkcje. Niskie palenisko osłonięte glinia-
ną kopułą ograniczającą rozchodzenie się dymu  
i chroniącą przed wypadaniem iskier stawało się  
z czasem urządzeniem typowo grzewczym. Po-
wstały w ten sposób piec kopulasty akumulował 

6 W duńskim Viborg odkryto wieloprzestrzenny dom z piecem 
grzewczym, w którym w najstarszej fazie istniał podział na trzy 
pomieszczenia: jedno duże z centralnie umieszczonym paleniskiem 
i dwa mniejsze, otwarte na źródło ciepła. W fazie drugiej funk-
cjonował podział na dwa pomieszczenia: większe z paleniskiem 
umieszczonym centralnie i mniejszym, w którym źródło ciepła sta-
nowił piec umieszczony pomiędzy pokojami. W najmłodszej fazie 
zmieniło się położenie pieca, który „przesunięto” pod przeciwległą 
ścianę. Zwiększyła się także do pięciu liczba pomieszczeń, przy 
czym w środkowym, największym, nadal istniało palenisko. Infor-
macji tych udzielił mi Jasper Hjermind z Muzeum w Viborg, który 
udostępnił mi także dokumentację z wykopalisk, za co w tym miej-
scu serdecznie dziękuję (por. też Roesdahl 2004, 86–88).

7 J. Piekalski zauważa, że dla wczesnych mieszczan nad Bałtykiem 
i Morzem Północnym typowe były jednoprzestrzenne budyn-
ki słupowe z centralnie usytuowanym paleniskiem. W domach 
mieszczańskich w ośrodkach rozlokowanych na wybrzeżu Morza 
Północnego wraz z upowszechnianiem się budownictwa szkiele-
towego, do pomieszczeń mieszkalnych wprowadzono piece drew-
niane lub murowane z tufu. W Lubece, w tzw. dzielnicy kupców, 
w dużym domu o konstrukcji słupowo-ryglowej datowanego na ok. 
połowę XII stulecia, odkrytym w tzw. dzielnicy kupców, znajdowa-
ło się natomiast złożone urządzenie ogniowe – otwarte palenisko 
uznane za kuchenne i część rozbudowana określona jako domnie-
many piec kaflowy (Piekalski 2004a, 92–99).

ciepło i dłużej oddawał je otoczeniu8. Niektórzy 
badacze sądzą, że jego prototypem był wolnostoją-
cy piec chlebowy adaptowany na potrzeby ogrze-
wania wnętrza i trudno się z tym poglądem nie 
zgodzić. Obudowanie glinianego korpusu kafla-
mi w formie misek lub garnków produkowanych 
w warsztatach garncarskich powodowało szybsze 
nagrzewanie pieca i relatywnie dłuższe oddawanie 
ciepła na zewnątrz. Ten typ nowego, niezależne-
go urządzenia grzewczego, którego najstarsze re-
likty znaleziono w domu drewnianym z początku 
XIII stulecia, był doskonalony i modyfikowany  
w następnych stuleciach (Atzbach 2014, 196–202)9. 

Najstarsze mieszkalne budynki murowane w Szcze- 
 cinie, zgodnie z informacjami zawartymi w księdze 
miejskiej z lat 1306–1354, pojawić się miały na po-
czątku XIV wieku w okresie wprowadzania korekt 
w pierwotnym układzie działek. Nie wiadomo jed-
nakże, jaki charakter miała najstarsza zabudowa 
murowana w obrębie kwartału I. W świetle badań 
architektonicznych prawdopodobna wydaje się 
przewaga obiektów niemieszkalnych w tym rejo-
nie miasta, głównie magazynowych wznoszonych 
w nietrwałej konstrukcji (por. rozdz. II.1.4). Nie 
natrafiono tutaj na gotyckie mury ścian sąsiedz-
kich kamienic, jakie znane są z innych części Pod-
zamcza. Oprócz „luźnych” znalezisk fragmentów 
urządzeń ogniowych w postaci kafli garnkowych, 
miskowych i płytowych nie mamy też żadnych in-
nych danych na temat kuchni i pieców grzewczych 
z okresu najstarszego, średniowiecznego budow-
nictwa murowanego. Nie znaleziono także w tej 
części miasta śladów po ogrzewaniu hypocaustycz-
nym. Najstarsze kafle miskowe tworzące ściany 
pieców można datować dopiero na XVI – począ-
tek XVII stulecia. Piece budowane z takich kafli 
przybierały różną postać, stawiane były na planie 
czworoboku lub okręgu, mogły też być kilkukon-
dygnacyjne (Dymek 1995, 92). Ważna była zwłasz-
cza masa pieca – większy dłużej się nagrzewał, 
ale też dłużej oddawał ciepło po spaleniu drewna.  

8 Za najstarsze urządzenia ogniowe spełniające funkcje typowo 
grzewcze uważa się piece odkryte w Hedeby, datowane na 2. poło-
wę IX wieku (Roesdahl 2009, 277–279). 

9 Przykłady najstarszych kafli garnkowych znaleziono na terenie Al-
zacji, gdzie datowane są na VIII stulecie. Lepiej udokumentowane 
są urządzenia grzewcze z X i XI wieku, które R. Atzbach łączy  
z najstarszymi izbami bezdymnymi na terenach „niemieckojęzycz-
nych” (niem. Stube) odkrytymi w zamkach. Pierwsze izby bezdym-
ne z piecami grzewczymi w domach miejskich pojawić się miały  
w początkach XIII stulecia (Atzbach 2014, 202). 

Anna B. Kowalska
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Piec o mniejszej masie zużywał tyle samo drew-
na, ale ciepło uchodziło przewodem kominowym 
(Dąbrowska 1987, 152, 153). Wyrazem przemian  
w systemach grzewczych było wprowadzenie  
w konstrukcji pieców kafli mieszanych naczy-
niowo-płytowych. Uważa się, że były one wielo-

elementowe, złożone z fundamentu, podstawy 
i mniej lub bardziej złożonej nadstawy (Dymek 
1995, 92). W Szczecinie, podobnie jak na innych 
obszarach, ewolucja pieców kaflowych przebiega-
ła podobnie, o czym świadczą znaleziska z kwarta-
łu I oraz ze Wzgórza Zamkowego (por. rozdz. II.4). 

V.2. Trwałe wyposażenie domów w świetle źródeł archeologicznych i ikonografii
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Obszar dzisiejszego Podzamcza w początkach 
wczesnego średniowiecza stanowił rozlewiska 
nadodrzańskie sięgające podstawy wzgórza, na 
którym znajdowała się najstarsza osada (Borów-
ka, Wolny 2011). Generalnie warunki środowisko-
we nie sprzyjały osadnictwu. Najstarsza warstwa 
antropogeniczna zarejestrowana na obszarze póź-
niejszego kwartału I została wydatowana, z powo-
du niedostatku materiału zabytkowego i drewna, 
które można byłoby poddać analizie dendrochro-
nologicznej, na okres przed końcem X wieku. Jest 
to pozostałość wału w postaci nasypu glinianego, 
który posadowiony został bezpośrednio na war-
stwach namułowych. 

Stosunkowo niewielka część omawianego ob-
szaru, która była przedmiotem badań archeologicz-
nych to peryferia dzielnicy nadodrzańskiej, a ze 
względu na ulokowanie tu umocnień obronnych, 
podlegająca ograniczeniom, niepozwalającym na 
swobodny rozwój zabudowy w ramach funkcjonu-
jących działek siedliskowych, jak to miało miej-
sce na pozostałym terenie suburbium. W dzielnicy 
nadodrzańskiej w ramach kolejnych wczesnośre-
dniowiecznych poziomów osadniczych widoczny 
był podział na w miarę stabilne „parcele”, gdzie 
współwystępowały budynki mieszkalne i gospo-
darcze. Działki te oddzielone były od siebie nie-
zabudowanymi placykami, uliczkami czy płotami 
plecionkowymi. Funkcjonowały niekiedy przez 
kilka poziomów osadniczych w prawie niezmie-
nionym kształcie, czasami następowały przesunię-
cia budynków lub zmiana funkcji z mieszkalnych 
na gospodarcze. Wyraźne zmiany w wielkości czy 
też rozplanowaniu zabudowy miały miejsce po po-
żarach czy innych katastrofach. Działki miały cha-
rakter dziedziczny, a ich mieszkańcy prowadzili 
wspólną gospodarkę (Cnotliwy 1996b, 14, 15; Ko-
walska 2003a, 273–287; 2011a, 193, 194).

Lokacja miasta wiązała się reorganizacją daw-
nej przestrzeni. Łączyło się to również z korektą 

przebiegu ulic i rozmierzeniem działek. Archeolo-
gicznie uchwytne zmiany dotyczące funkcjonowa-
nia miasta lokacyjnego widoczne są w zastąpieniu 
dominującej na dawnym podgrodziu zabudowy 
plecionkowej i zrębowej budynkami szkieletowy-
mi (Rębkowski 2001, 84 n.). W tym samym cza-
sie budownictwo ramowo-słupowe pojawiło się 
w różnych częściach Starego Miasta. Na terenie 
dawnego podgrodzia w tym okresie zauważa się 
wypieranie, czy zastępowanie dawnej zabudowy 
plecionkowej i zrębowej budynkami szkieletowy-
mi, ale też wraz z ich pojawieniem się widoczne 
są zmiany w rozplanowaniu działek i przesunięcie 
osi zabudowy wynikające z korekty ulicy. Zosta-
ło to zarejestrowane w wykopie u zbiegu ulic Pa-
nieńskiej i Środowej (kwartał V) (Cnotliwy 1996b,  
28–31, ryc. 2 i 7), w wykopie na kwartale VI po-
łożonym na wschód od Rynku Warzywnego (Ru-
lewicz 1999, ryc. 5–6). Zmiany te łączą się z po-
stępującą w tym czasie niwelacją wału obronnego 
obserwowaną we wschodniej (Dworaczyk, Kowal-
ska 1998, 305) i południowej części suburbium (na 
kwartale XII), gdzie na zniwelowanych obwałowa-
niach posadowiono budynek ramowy (dendrodata 
z konstrukcji budynku „po 1243 r.”) (Dworaczyk, 
Słowiński 1998, 282, tab. 1), czy w północnej czę-
ści podgrodzia w wykopie na wschód od Baszty 
Panieńskiej (Rulewicz 1984, 154, ryc. 2, 5; 1999, 
267, ryc. 11). 

Zniszczenia wału obronnego w wyniku poża-
rów podczas poświadczonych źródłowo najaz-
dów duńskich i brandenburskich, które dotykały 
Szczecin w końcu XII i na początku XIII wieku 
(w latach 1189, 1198, 1205) oraz zdobycie i spale-
nie miasta w 1214 roku przez Brandenburczyków 
(Chłopocka, Leciejewicz, Wieczorowski 1985, 
15–59; Białecki 1992, 104–113)) uwolniło teren 
wcześniej zajęty pod umocnienia i pozwoliło zająć 
go pod zabudowę mieszkalno-gospodarczą (wte-
dy funkcjonowały opisane wyżej budynki 1, 2 i 3). 

V.3. Warunki i poziom życia. Podsumowanie
Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron
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Co prawda, w części północnej wał nie został już 
odbudowany, ale dokładnie na jego szczycie po lo-
kacji miasta na prawie magdeburskim, wzniesio-
no mur obronny (Piskorski 1987, 206), powtarza-
jące przebieg wczesnośredniowiecznych konstruk-
cji drewniano-ziemnych. 

Do budowy muru przystąpiono jeszcze w XIII 
wieku. Pierwsze przekazy źródłowe świadczą-
ce o ich istnieniu pochodzą z 1283 roku (Lesiń-
ski 1985b, 90). Miasto otoczone było murem  
i fosą na przełomie XIII i XIV wieku, ale dopiero 
w 2. połowie tego stulecia fortyfikacje stanowiły 
wykończoną całość (Lesiński 1985b, 126). Przy-
legająca do kwartału I Brama Panieńska powsta-
ła w początku XIV wieku, ale Baszta Panieńska 
została dostawiona do północnej kurtyny murów 
biegnących w kierunku Odry dopiero w XV wie-
ku. Ta długotrwała akcja budowlana niewątpliwie 
nie sprzyjała trwałemu zagospodarowywaniu dzia-
łek. Wielkość parcel ograniczała także biegnąca na 
ich zapleczu droga przymurna o szerokości 4–5 m.  
W wykopach na kwartale I brak jest charaktery-
stycznych dla innych części średniowiecznego 
suburbium solidnych murów ścian sąsiedzkich ka-
mienic. Nasuwa to przypuszczenie, że przeważało 
tu budownictwo typu gospodarczo-magazynowego 
o nietrwałej konstrukcji drewnianej lub szachulco-
wej. Takiemu zagospodarowaniu sprzyjało położe-
nie przy ulicy biegnącej do mostu Kłodnego łączą-
cego miasto z Łasztownią, gdzie przeładowywano 
statki, zlokalizowano składy towarów i spichlerze. 
Peryferyjne położenie tego terenu przy murach,  
z dala od centrum, ratusza, placów targowych czy-
niło go nieatrakcyjnym dla kupujących działki na 
cele mieszkalne mieszczan.

Odsłonięte w trakcie badań relikty architektu-
ry to w większości fundamenty niepodpiwniczo-
nych, płytko posadowionych kamienic nowożyt-
nych, powstałych najwcześniej na przełomie XVI 
i XVII wieku. Zajmowały one zaledwie połowę 
głębokości działek. Wyjątek stanowiła narożna ka-
mienica nr 46 posadowiona u zbiegu ulic Panień-
skiej i Kłodnej, mająca solidne gotyckie i nowo-
żytne piwnice. Zabudowa kwartału powstawała  

w różnym czasie i była wynikiem podziałów śre-
dniowiecznych dużych parcel na mniejsze. Wi-
doczny był, naturalny dla rozwoju i rozbudowy 
miasta proces zagęszczania zabudowy podwórzy  
i zabudowy ulicy przymurnej. 

W XVIII wieku, po rozebraniu średniowiecz-
nych murów miejskich, zabudowa kwartału zajęła 
tereny położonej na północ skarpy dawnej fosy, aż 
po kanał zamkowy. Działki osiągnęły wtedy swo-
ją maksymalną długość ok. 45 m. Wykorzystując 
takie położenie mieszkańcy zaczęli odprowadzać 
nieczystości wprost do kanału. Zostali podłączeni 
do kanalizacji dopiero ok. 1900 roku, co zapocząt-
kowało proces modernizacji budynków. Opisany 
przez M. Słomińskiego stan techniczny i sanitar-
ny wskazuje, że w tym czasie był to zaniedbany 
rejon miasta, gdzie mieszkali biedniejsi obywatele  
(por. rozdz. IV.2).

W 1720 roku po zajęciu miasta przez Pru-
sy wprowadzono podział ludności mającej pra-
wa miejskie na cztery kategorie majątkowe. Wy-
różniono wówczas 27 osób z patrycjatu, 152 z po-
spólstwa, 680 z drobnego mieszczaństwa, a 234 
zaliczono do biedoty. Zaledwie rok później doko-
nano kolejnego podziału i wówczas wykazał on:  
24 osoby z patrycjatu, 144 pospólstwa, 353 drob-
nego mieszczaństwa oraz 446 biedoty (Wiśniew-
ski 1985, 497, tab. 26). W wyliczeniach tych widać 
wyraźnie duże różnice w liczebności poszczegól-
nych klas majątkowych, zwłaszcza, jeżeli chodzi  
o dwie najniższe grupy. W ciągu roku liczba miesz-
kańców zaliczana do drobnego mieszczaństwa 
zmniejszyła się prawie o połowę, liczba biedoty 
uległa podwojeniu. Czy mamy zatem do czynienia 
z bardzo gwałtownym obniżeniem się majętności  
i tak już niezbyt bogatej części społeczeństwa? 
Czy może zmianie uległy kryteria oceny? Bardzo 
trudno odpowiedzieć na to pytanie na podstawie 
wyników badań archeologicznych. Trzeba jednak 
odnotować w materiałach wykopaliskowych obec-
ność przedmiotów o podwyższonej wartości, spro-
wadzanych do miasta głównie z ośrodków holen-
derskich i angielskich oraz wyrobów miejscowych 
wyraźnie wzorowanych na importowanych.

Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron
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Podjęcie rozważań nad zagadnieniem handlu w od-
niesieniu do obszaru kwartału I nastręcza znacz-
nych trudności. Wynikają one przede wszystkim 
z nierównomiernego stopnia przebadania prze-
strzeni reliktowej, której rozpoznanie ograniczyło 
się do kilku sondaży i wykopów, przy czym jedy-
nie w dwóch (wykopy nr 13 i 14) zadokumento-
wano pełną sekwencję nawarstwień. Pozostały ob-
szar nie był badany, lub był badany jedynie wy-
biórczo. Trudno zatem zebrany materiał uznać za 
reprezentatywny, a tym bardziej porównać między 
sobą poszczególne działki pod względem obecno-
ści elementów świadczących o wymianie. Istotną 
przeszkodą jest także skrajnie odmienny charakter 
obszaru kwartału w różnych okresach historii tego 
miejsca, a co za tym idzie także odmienna jakość 
i stopień nasycenia ich pozostałościami infrastruk-
tury i zabytkami kultury materialnej.

Według jednej ze starszych hipotez zapewne 
już w XI wieku, bezpośrednio na północ od wału, 
w naturalnej zatoczce Odry, zlokalizowana mogła 
być przystań, do której przypuszczalnie dopływa-
ły łodzie z towarami, a wraz z rozwojem miasta 
w kierunku południowym wzdłuż rzeki między 
kwartałem I a późniejszym Mostem Długim po-
wstał kolejny port (Wachowiak 1955, 8, 11–12; 
Lesiński 1975, 11–12). Znaleziska składanych 
wag i odważników z tego okresu w różnych czę-
ściach Szczecina (por. Kowalska 1999) poświad-
czają, że prowadzono wówczas ożywiony handel, 
zapewne zarówno przedmiotami pochodzenia lo-
kalnego, jak i obcej proweniencji. Najpóźniej na 
początku XII wieku w Szczecinie dwa razy w ty-
godniu odbywał się także targ, na którym można 
było się zaopatrzyć w potrzebne przedmioty (por. 
Chłopocka, Leciejewicz, Wieczorowski 1985, 27). 
Mechanizm tej wymiany polegał zapewne począt-
kowo na barterze, z czasem nastąpiło jednak jej 
upieniężenie (por. Łosiński 1990b; 1991; Bogucki 
2010, tu przegląd dyskusji i nowszej literatury).

Źródła ruchome z tego najstarszego okresu 
dziejów są na kwartale I obecne we wszystkich na-
warstwieniach, głównie w postaci fragmentów ce-
ramiki. Nie zarejestrowano wśród nich naczyń im-
portowanych. Pozostałe, nawet jeżeli są wyłącznie 
produktem garncarzy miejscowych lub pracują-
cych w niewielkim oddaleniu od Szczecina, to na 
teren kwartału mogły dostać się jedynie jako efekt 
wymiany handlowej pomiędzy jego mieszkańcami 
a producentem lub pośrednikiem (kupcem). Garn-
carstwo, kowalstwo, rogownictwo, czy szewstwo 
stosunkowo szybko wydzieliły się jako wyspe-
cjalizowane rzemiosła (por. Chłopocka, Lecieje-
wicz, Wieczorowski 1985, 29). Doraźne wykony-
wanie większości skomplikowanych przedmiotów 
na własne potrzeby było czasochłonne i nieopła-
calne. Można zatem przypuszczać, że znalezione 
na kwartale I wyroby są wytworami takich wła-
śnie rzemieślników, najpewniej miejscowych, od 
których zostały zakupione. Przedmiotem handlu 
prócz ceramiki były także inne przydatne w go-
spodarstwie przedmioty, jak przęśliki czy ciężar-
ki do sieci, które stanowiły dodatkowy asortyment 
wyrobów pracowni garncarskich. Spośród 29 za-
bytków z poroża i kości, które datować można na 
wczesne średniowiecze jedynie igły czy szydła/ 
przekłuwacze mogły być wykonane samodzielnie 
w warunkach chałupniczych, natomiast grzebie-
nie są prawie na pewno wyrobem rzemieślniczym 
(por. rozdz. II.15). Z wyrobów metalowych wszyst-
kie są produktami specjalistów i trudno wskazać 
wśród nich takie, których poziom techniczny wy-
kraczałby ponad możliwości miejscowych kowali. 
Wyjątkiem może być klucz z 1. połowy XII wieku 
wykonany być może na Gotlandii lub według tam-
tejszych wzorców (por. rozdz. II.13).

Nieco odmiennie przedstawia się problem wy-
twarzania i handlu przedmiotami wykonanymi  
z surowców skalnych, a konkretnie osełkami. Ana-
lizy przeprowadzone dla zabytków z kwartału I  

V.4. Handel
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wykazały, że wykonano je z łupku kwarcowo-sery-
cytowego (fyllitu) pochodzenia norweskiego. Nie 
mamy pewności, czy w tym przypadku obiektem 
handlu był sam surowiec, czy gotowe już wyro-
by (por. rozdz. II.14). W literaturze przedmiotu od 
dłuższego czasu trwa dyskusja nad pochodzeniem 
surowca do osełek znajdowanych w strefie nad-
bałtyckiej. Część badaczy wskazuje na wychod-
nie fyllitu w Sudetach (Skoczylas 1990, 51–52, 
58), część natomiast na Skandynawię (Kara 2006).  
W ostatnim czasie pojawiła się także sugestia, że 
źródłem łupku skandynawskiego mogły być okru-
chy występujące w pomorskich utworach polo-
dowcowych (Kowalska 2011b, 249).

Nie wiemy jak kształtowała się struktura zawo-
dowa mieszkańców tej części szczecińskiego gro-
du oraz czy byli wśród nich rzemieślnicy i kupcy, 
ale można przypuszczać, że większość z odkrytych  
w trakcie badań archeologicznych przedmiotów  
pochodziła z wymiany handlowej. Jej świadectwem 
są też zapewne pokonsumpcyjne szczątki zwierząt 
(por. rozdz. II.16), choć wielu Szczecinian posia-
dało grunty rolne i mogło samodzielnie prowadzić 
uprawę i hodowlę (Zientara 1961, 435). 

Sytuacja gospodarcza i funkcja kwartału I ule-
gła zmianie po lokacji miasta w latach 1237–1243. 
Lokacja na prawie magdeburskim łączyła się ze 
zmianami przestrzennymi i prawno-ustrojowymi 
(Piskorski 1987, 51). Kwartał I znalazł się w na-
rożniku miasta, otoczony miejscami związanymi  
z handlem i wymianą. Jego zachodnią granicę sta-
nowiła ulica Panieńska, główna arteria dolnej czę-
ści Starego Miasta i trakt prowadzący poza mury 
w kierunku północnym. Granicę południową two-
rzyła natomiast ulica Kłodna. Prowadziła ona  
w kierunku pomostu rzeźników (pons fartorum), 
na którego końcu znajdowała się kłoda zamykają-
ca żeglugę na rzece (di bom to Stetyn). Był to jeden 
z pięciu pomostów tworzących trzon infrastruktu-
ry portowej średniowiecznego Szczecina umożli-
wiających rozładunek i załadunek statków, a tak-
że prowadzenie handlu. W XV wieku konstruk-
cja ta została przekształcona w Most Kłody. Choć 
most ten miał podrzędny charakter, był bowiem 
zbyt wąski dla transportu wozami, to ulica Kłodna 
prowadziła prosto w kierunku portu (Wachowiak 
1955, 15, 24–27). Ok. 50 metrów na południe od 
kwartału znajdował się też targ rybny (potem Ry-
nek Warzywny).

Odpowiednia infrastruktura zwiększała nie-
wątpliwie możliwości prowadzenia handlu i bo-
gacenia się miasta i jego mieszkańców. Dawały je 

także komora celna i przywileje książęce w tym 
prawo składu, na mocy którego wszystkie towa-
ry podążające w dół i w górę Odry musiały być  
w Szczecnie wyłożone na sprzedaż przynajmniej 
na okres trzech dni (Wachowiak 1955, 31, 45–47, 
56–59, 62–65; Lesiński 1985b, 76–78). Z punktu 
widzenia rozwoju gospodarczego miasta szczegól-
nie istotne były także zmiany w organizacji wy-
twórczości poprzez nadanie miastu prawa do two-
rzenia korporacji zrzeszających rzemieślników. Już 
w końcu XIII wieku istniał cech szewców, a naj-
później w początku XIV stulecia także rzeźników, 
garncarzy, kowali i konwisarzy. W 1. połowie tego 
stulecia w źródłach wymieniono rzemieślników 
24 specjalności (Blümcke 1884; Lesiński 1985b, 
70–72, 100–101). Już w 1245 roku książę Barnim 
zezwolił też mieszczanom na zbudowanie na ryn-
ku domu kupieckiego, w którym magazynowa-
no i sprzedawano towary. Drugi taki obiekt prze-
znaczony dla kupców hurtowych wymieniany jest  
w źródłach w 1405 roku. Prócz nich m.in. bezpo-
średnio na nabrzeżu znajdowały się jeszcze mniej-
sze obiekty będące własnością pojedynczych kup-
ców lub rodzin (Wachowiak 1955, 33–35). Na po-
czątku XIV wieku istniało już stowarzyszenie kup-
ców morskich (fraternis mercatorum), a najpóźniej 
ok. połowy tego stulecia, także drobnych sprzedaw-
ców: kramarzy (institores) i przekupniów (penestri-
ci, haken) (Wehrmann 1921, 55, 201), którzy mie-
li swoje kramy w różnych częściach miasta. Naj-
starszy przywilej przekupni pochodzi z 1476 roku.  
Członkowie związku (24 osoby) dzierżawili od 
miasta sklepy nad Odrą, w których sprzedawali 
m.in. produkty żywnościowe: śledzie, łososie, ma-
sło, ser, ale też mydło. Prócz tego w mieście sta-
ły jeszcze liczne stragany (Wachowiak 1955, 36).

W XIV wieku Szczecin przeżywał okres roz-
kwitu związany m.in. z przynależnością do Związ-
ku Hanzeatyckiego. Głównymi dobrami ekspor-
towanymi były towary masowe: zboże i drewno 
(Lesiński 1975, 25–26; 1985b, 115). Zboże poja-
wiło się już w dokumencie lokacyjnym w 1243 
roku, a Szczecin przez całe stulecia XIII i XIV dą-
żył do uzyskania pozycji hegemona w handlu tym 
towarem, nie tylko poprzez zablokowanie działań  
i utrudnianie transportu odrzańskiego konkuren-
cyjnym miastom, jak Stargard, Gryfino, Dąbie czy 
Gardziec, ale także poprzez rozszerzanie posia-
dłości wokół Szczecina, na których możliwa był 
uprawa. Niektórzy z mieszczan rozporządzali ol-
brzymimi gruntami uprawnymi, które w okresie 
polokacyjnym liczyły 100 łanów gruntów ornych  
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i 30 łanów pastwisk, a później zostały jeszcze 
znacznie rozszerzone. Dodatkowo mieszczanie 
mieli przywilej korzystania z drewna z lasów ksią-
żęcych (Zientara 1961; Lesiński 1985b, 82–83).

Wiele danych wskazuje, że obszar kwartału za-
budowany był nietrwałymi konstrukcjami drew-
nianymi lub szachulcowymi. Według Tatiany Bal-
cerzak nie miały one funkcji mieszkalnej, ale pro-
dukcyjno-magazynową (por. rozdz. III.3). Sprzy-
jać temu miała bliskości głównych arterii komuni-
kacyjnych miasta i bliskość portu, który potrzebo-
wał zaplecza w postaci składów i sklepów, by dys-
trybuować towar kupującym. Istotnie, lokalizacja 
kwartału w bezpośrednim sąsiedztwie murów nie 
przyciągała patrycjatu, uważana była bowiem za 
mało reprezentacyjną, nie można natomiast, moim 
zdaniem, wykluczyć czasowego zamieszkiwania 
tu ludności o niższym statusie, uboższej i rzadziej 
korzystającej z luksusów. Widać to chociażby na 
przykładzie naczyń ceramicznych. Wraz z loka-
cją miast i napływem do nich kolonistów z terenu 
Niemiec zmieniał się na ogół asortyment wyrobów 
ceramicznych. W późnośredniowiecznych nawar-
stwieniach kwartału I dominowały natomiast frag-
menty naczyń miejscowej produkcji (61%) (por. 
rozdz. II.2). Mogło to wynikać z faktu, iż do XV 
wieku większość mieszkańców tej części Szczeci-
na stanowili Słowianie (por. Lesiński 1985b, 88). 
Lepsza, ale i droższa ceramika stalowoszara, której 
znajomość przynieśli ze sobą koloniści niemiec-
cy, stanowiła 34% wyrobów, a ceramika importo-
wana – zaledwie 4% naczyń. Wśród naczyń im-
portowanych dominowała kamionka z Siegburga  
w Nadrenii i Dolnej Saksonii. Niższy status osób 
zamieszkujących na peryferiach miasta potwier-
dzają wyniki obserwacji w innych ośrodkach za-
chodniopomorskich (por. Rębkowski 2008, 560–
561) i znajdują swoje odzwierciedlenie także w wy-
robach z innych surowców (Wywrot-Wyszkowska 
2008, 128–131). Źródła archeologiczne wskazu-
ją na możliwe wykorzystanie przestrzeni kwarta-
łu do budowy niepodpiwniczonych magazynów  
i składów towarów na handel, ale nie wykluczone, 
że część budynków była też zamieszkiwania przez 
osoby o niższym statusie społecznym.

Sytuacja gospodarcza miasta uległa zmianie po 
raz kolejny w XVI wieku. Szczecin nadal ekspor-
tował dużo zboża, ale pod koniec tego stulecia był 
także największym bałtyckim eksporterem skór 
zwierzęcych do krajów Europy zachodniej. W im-
porcie dominowały śledzie i sól (Lesiński 1975, 28).  

Zajęcie miasta przez Szwedów w czasie wojny 
trzydziestoletniej skutkowało przekształceniem go 
w twierdzę. Funkcje gospodarcze zeszły na dal-
szy plan. Kupiectwo szczecińskie znacznie zubo-
żało. Pod koniec XVII wieku wyodrębniła się gru-
pa handlarzy detalicznych zaopatrujących ludność 
Szczecina we wszystkie towary sprowadzane drogą 
lądową i morską. Zmienił się też – na północny –  
kierunek kontaktów handlowych. W 2. połowie 
XVII wieku Szczecin utrzymywał kontakty z po-
nad 25 portami nadbałtyckimi i ok. dziesięcioma 
zachodnioeuropejskimi. Trzon eksportu stanowiło 
tradycyjnie drewno i zboże, ale też skóry i wełna 
oraz tytoń. Importowano również tradycyjnie sól  
i ryby morskie, ale także żelazo i artykuły kolonial-
ne (Lesiński 1975, 29–30; 1985a; 2003, 179–180;  
Stanielewicz 2000, 123–124). 

Istotne zmiany w handlu nastąpiły po zajęciu 
miasta w 1713 roku przez wojska pruskie. Stan ku-
piecki liczył wówczas zaledwie 86 osób, w więk-
szości prowadzących handel o lokalnym zasięgu, 
który według Fryderyka Wilhelma I więcej miał 
wspólnego z kramarstwem, a w planach tego wład-
cy Szczecin miał się stać głównym centrum han-
dlu morskiego jego państwa (Gaziński 1997, 134; 
2000, 34, 212, 213). Rozwój następował jednak 
powoli. Asortyment eksportowanych produktów 
pozostał ten sam: były to głównie drewno i zboże, 
przywożono natomiast drogie wyroby przemysło-
we i rzemieślnicze (Lesiński 1975, 30–31; Gaziń-
ski 1997; 2000; Stanielewicz 2000, 125). Pruski 
merkantylizm i chęć wsparcia rodzimych przed-
siębiorców zaowocowały edyktami zakazujący-
mi przywozu szkła okiennego i butelek, czy fajek 
holenderskich, a z czasem także tanich produk-
tów garncarskich m.in. z Meklemburgii (Gaziński 
1997, 137, 139; Kwiatkowski 2012a, 13–14).

W 2. połowie XVI wieku port szczeciński na-
dal zamykał się w ramach obszaru pomiędzy Mo-
stem Długim i Kłodnym, ale został znacznie zmo-
dyfikowany. Nad brzegiem rzeki zbudowano 
wówczas drewnianą konstrukcję, która zwiększa-
ła przestrzeń na składowanie towarów przeznaczo-
nych na handel (Wachowiak 1955, 28). Liczne na-
prawy i modyfikacje prowadzono także w XVIII 
wieku (Gaziński 2000, 133–144). Z planu miasta  
z 1721 roku wynika, że na ulicy Kłodnej, znaj-
dował się dom „stawiacza kłody” (Baumschlies-
ser), który czuwał nad ruchem statków w porcie  
(Wachowiak 1955, 74).

V.4. Handel
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Odkryte na kwartale I źródła archeologiczne  
z okresu nowożytnego w postaci konstrukcji i za-
bytków ruchomych są stosunkowo liczne. Po raz 
pierwszy też posiadamy dane historyczne o właści-
cielach działek. Pochodzą one z lat 1706 i 1721, ale 
później dopiero z 1. połowy XIX wieku. Dowiadu-
jemy się z nich, iż mieszkańcami kwartału byli na 
ogół rzemieślnicy (szewcy, ślusarze), ale też rzeźni-
cy, marynarze czy rentierzy, a zatem nie ludzie mar-
ginesu, ale i nie elita. Można z dużym prawdopo-
dobieństwem założyć, że część przedmiotów skó-
rzanych i metalowych została wytworzona przez 
nich. Część jednak była zapewne tylko ich własno-
ścią, a wśród nich jest kilka, które z całą pewno-
ścią pochodzą z importu. Z południa Europy po-
chodzą niektóre wyroby szklane (por. rozdz. II.12), 
a część ceramiki pochodzi z najlepszych wówczas 
warsztatów w holenderskim Delft (por. rozdz. II.3). 
Z Holandii przybywały do Szczecina także fajki  
z położonych w Goudzie manufaktur Corneli-
sa Vermeula (z lat 1715–1735 i 1730–1740), Jana 
Eelspeela (z lat 1719–1745) lub co mniej prawdo-
podobne, Pietera van Asperena (1710–1719), braci 
Jacoba/Jana Danens (z lat 1700–1780) (por. rodz. 
II.5). Oprócz tego na kwartale I odkryto wyroby  
z innych, bliżej niezidentyfikowanych manufak-
tur z terenu Niemiec lub Szwecji. Produktem rze-
mieślnika zachodnioeuropejskiego jest też odkryty 
w latrynie nr 1 ułamek figurki (zakończenie ręko-
jeści sztućca?) z kości słoniowej (por. rodz. II.15). 
W tej samej latrynie odkryto trzy fragmenty bo-
gatego stroju wykonane z brązowego jedwabiu. 
Przypuszczalnie pochodzą one z Europy zachod-
niej lub południowej, choć nie można wykluczyć, 
że jest to produkt lokalnych warsztatów jedwab-
niczych, funkcjonujących w XVII i XVIII wieku  
w rejonie Bałtyku. Pozostałe fragmenty tkanin weł-
nianych są pochodzenia miejscowego (por. rozdz. 
II.11). Także wśród wyrobów metalowych jest kil-
ka o wyraźnie obcej proweniencji, jak sygnowany 
srebrny kubek pochodzący z fabryki w Badenii- 
-Wirtembergii z końca XIX wieku i przypuszczalnie 
okucie oprawy książki datowane na koniec XV lub  
1. połowę XVI wieku (por. rozdz. II.13). Z kolei 
nie wiemy, w jakiej postaci, czy jako surowiec czy 
gotowy produkt, do Szczecina trafił pionek wy-
konany z eklogitu wydobytego w Alpach zachod-
nich. O tym, że szczecinianie próbowali podążać 
za zmieniającą się modą, a tutejsi rzemieślnicy 
czerpali ze wzorów obcych świadczy obuwie typu 
mule (por. rozdz. II.10). W strefie nadbałtyckiej 
uważane jest ono za import, materiały z kwartału I  

pozwalają wysunąć przypuszczenie o próbach 
miej scowej jego produkcji. Zjawisko to mogło 
być przejawem ubóstwa części mieszczan. O zu-
bożeniu miasta świadczyć może fakt, iż w doko-
nanym w 1720 roku spisie mieszkańców obej-
mującym 1093 osoby 27 zaliczono do patrycjatu, 
152 do pospólstwa, 680 do drobnego mieszczań-
stwa, a 234 do biedoty (Wiśniewski 1985, 497, tab. 
26), a już rok później w spisie obejmującym 967 
osób były 24 osoby z patrycjatu, 144 z pospólstwa, 
353 z drobnego mieszczaństwa oraz 446 z biedoty  
(Wiśniewski 1985, 497, tab. 26).

Handel odgrywał niewątpliwie znaczącą rolę  
w życiu mieszkańców Szczecina, także tych żyją-
cych na obszarze kwartału I. W średniowiecznym, 
czy nowożytnym mieście, podobnie jak obecnie, 
praktycznie każdy przedmiot był wynikiem wy-
miany handlowej czy to na poziomie lokalnym czy 
ponadlokalnym. Możliwości archeologa do wnio-
skowania o tych przejawach aktywności ludzkiej 
są jednak ograniczone. Paradoksalnie jesteśmy bo-
wiem w stanie wyłuskać jedynie przedmioty pocho-
dzące z wymiany dalekosiężnej, niekiedy nawet zi-
dentyfikować z imienia ich wytwórcę (jak w przy-
padku fajek), które wykonano z niedostępnych na 
miejscu surowców, w innej technologii lub według 
innych wzorców. W przypadku przedmiotów popu-
larnych, pospolitych takiej możliwości nie mamy. 
Wyjątek stanowią wyroby znalezione w pobliżu 
warsztatów, które mogą być miejscami ich wytwo-
rzenia. Na obszarze kwartału I, tak w nawarstwie-
niach średniowiecznych, jak i nowożytnych nie od-
kryto jednak bezspornych pozostałości warsztatów, 
natrafiono natomiast na przedmioty pochodzące  
z importu. Pojawiają się one w późnym średnio-
wieczu, kiedy bogacące się miasto i jego mieszkań-
cy korzystali z dobrodziejstw nowych technologii 
i luksusu. Z czasem liczba kontaktów handlowych 
miasta rosła, a asortyment sprowadzanych wyro-
bów znacznie się powiększał. W obrębie kwarta-
łu I nasycenie poszczególnych nawarstwień przed-
miotami pochodzącymi z wymiany handlowej jest 
zróżnicowane. Nie powinno to dziwić, jeżeli weź-
miemy pod uwagę jak na przestrzeni czasu zmie-
niał się charakter i rozplanowanie tego miejsca, 
które pierwotnie znalazło się przy wale obronnym, 
gdzie brakowało trwalszego osadnictwa i budyn-
ków, z czasem zajęte zostało przez nietrwałą zabu-
dowę drewnianą o charakterze magazynowo-skła-
dowym, by w czasach nowożytnych stać się w koń-
cu blokiem regularnej zabudowy miejskiej.
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Przedmioty codziennego użytku znalezione w war-
stwach kulturowych w obrębie kwartału I moż-
na podzielić na kilka grup funkcjonalnych. Wcze-
śniej wskazywaliśmy już elementy wyposażenia 
domów, narzędzia potrzebne w pracy rzemieślni-
czej i zwykłej – domowej oraz wyroby świadczą-
ce o kontaktach handlowych z różnymi ośrodkami 
europejskimi. W odróżnieniu od rzemiosła stano-
wiącego podstawę utrzymania, przez wytwórczość 
należy rozumieć wykonywanie prostych przed-
miotów własnym sumptem, w obrębie własnego 
gospodarstwa. Jeszcze inne konotacje ma wyraże-
nie „rękodzieło” oznaczające wytwarzanie przed-
miotów wyróżniających się swoistym artyzmem  
i starannością wykonania. W przypadku materia-
łów archeologicznych przeprowadzenie linii po-
działu pomiędzy wyrobami domowymi, rzemieśl-
niczymi i rękodzielniczymi jest niezwykle trudne, 
zwłaszcza jeśli nie mamy do dyspozycji innych 
źródeł historycznych. Najbardziej oczywista wy-
daje się wówczas identyfikacja przedmiotów wy-
konanych mniej starannie z wytwórczością domo-
wą i „lepszych” z rzemiosłem. Wątpliwości nie bu-
dzą jedynie wyroby wytwarzane seryjnie, takie jak 
naczynia gliniane, grzebienie z poroża albo pacior-
ki ze szkła (np. Dekówna 1980, 199 n.; 1983; Cno-
tliwy 1973; Łosiński 2000, 498 n.). Taki sposób 
widzenia jest charakterystyczny zwłaszcza w oce-
nie znalezisk z okresu wczesnego średniowiecza. 

Wczesnośredniowiecznej produkcji rzemieśl-
niczej, jako zapewniającej dochód, dopatrywano 
się słusznie w tych dziedzinach, których produkty 
związane były z dalekosiężną wymianą handlową. 
Pewniejszych, choć bardzo skromnych informacji 
na temat targów szczecińskich dostarczyły dopie-
ro przekazy żywociarzy Ottona z Bambergu, Apo-
stoła Pomorza. Dokumentujący pracę misjonarza 
kronikarze zwrócili uwagę, że targi odbywały się  
w mieście dwa razy w tygodniu. Podobną im funkcję 
spełniały także karczmy, gdzie odbywał się handel  

produktami spożywczymi, m.in. miodem, a tak-
że woskiem. Mniej wyraźnie w przekazach żywo-
ciarzy św. Ottona widoczne są zajęcia wytwórcze. 
Odnotowali bowiem jedynie ciesielstwo, dostrze-
żone także przez arabskiego podróżnika i geogra-
fa Al-Idrisiego, tworzącego mapę świata Tabula 
Rogeriana (Idrisiana). W jego opinii mieszkańcy 
Szczecina ok. połowy XII wieku byli „obznajo-
mieni ze swymi zawodami” (Lewicki, 1945). 

W wykopach archeologicznych omawianej tu 
części szczecińskiego suburbium nie znaleziono 
pozostałości pracowni wytwórczych, bezpośred-
nio świadczących o uprawianiu rzemiosła (por. 
Leciejewicz 1962, 117). Pod uwagę brane były ce-
chy wyrobów gotowych, w tym surowiec, z któ-
rego zostały wykonane – jego dostępność, możli-
wości obróbki, pozyskiwania, gromadzenia i ma-
gazynowania, dalej sam sposób obróbki – pro-
sty, przy użyciu zwykłych narzędzi i zaawanso-
wany, wymagający specjalistycznych urządzeń  
i przyborów, czaso- i pracochłonność wykona-
nia konkretnego wyrobu, wreszcie estetykę i dba-
łość o detale. Na plan pierwszy wysuwa się bez-
sprzecznie drewniana malowana tarcza odkryta  
w nawarstwieniach wału, jedyna tego typu w Eu-
ropie (por. rozdz. II.7). Bardzo trudno ocenić, czy 
była wyrobem miejscowych rzemieślników przede 
wszystkim ze względu na brak okazów analogicz-
nych. Warto jednak odnotować, że ze szczeciń-
skich wykopalisk pochodzi jeszcze jeden, mniej-
szy fragment tarczy, znaleziony w innej części  
dzisiejszego Podzamcza.

Z punktu widzenia rozwoju społecznego i pozy-
cji Szczecina, „macierzy miast pomorskich”, w XII 
wieku istniały bardzo dogodne warunki rozwoju 
rzemiosł, które z tzw. przemysłów domowych mo-
gły przeradzać się w zajęcia zapewniające dochód 
w gospodarstwach. Uwagę zwraca jakość wyrobów 
codziennego użytku sugerująca nie tylko wyso-
kie umiejętności wytwórców, ale też specjalizację.  

V.5. Wytwórczość i rzemiosła
Anna B. Kowalska

Civitas et urbs.  
Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I

Szczecin 2019, 273–276
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Dynamicznie rozwijało się zwłaszcza lokalne garn-
carstwo i bednarstwo, na znaczeniu zyskiwał ob-
rót towarami masowymi, w tym rolnymi i leśny-
mi (Chłopocka, Leciejewicz, Wieczorowski 1985,  
41, 42; Piskorski 1987, 22; Białecki 1992, 32). 
Trafnie ujęła to przez wieloma już laty H. Chło-
pocka, która zauważyła, że różne gałęzie wytwór-
czości mogły pomyślnie rozwijać się dzięki targom 
przyciągającym plebs de rure i wymianie produk-
tów rolniczych na wyroby rzemiosła miejskiego 
(Chłopocka 1948, 312, 313; 1952: 616; Kowalska 
2009b). Już w początkach XII stulecia Szczecin był 
kilkutysięcznym zespołem osadniczym z portem, 
siedzibą księcia i kąciną Trzygłowa, otoczonym 
potężnymi wałami1, których relikty odkryto m.in. 
w obrębie kwartału I.

W źródłach archeologicznych wyraźne są ślady 
zdobycia miasta przez Bolesława Krzywoustego 
(por. rozdz. III.1) na przełomie lat 1121/1122. Jego 
dalszy rozwój, już w strukturach państwa polskie-
go, po przyjęciu na stałe chrześcijaństwa (Histo-
ria Pomorza, 323–326; Białecki 1992, 27–28; Ło-
siński 1996a, 139), przebiegał bardzo pomyślnie. 
Jako centrum administracji państwa zachodnio-
pomorskiego Szczecin był jednocześnie silnym 
ośrodkiem gospodarczym, a jednym ze źródeł do-
chodów mieszkańców była wytwórczość rzemieśl-
nicza i handel (por. rozdz. V.4 i V.5). Na znaczeniu 
zyskały również zajęcia związane z obsługą prze-
ładunków towarów masowych (Łosiński 2004). 
Ważnym elementem życia społecznego, a zapew-
ne też gospodarczego, była gmina niemieckich 
osadników osiadłych w pobliżu słowiańskiego 
vallum. Przyniesione przez nich nowe technolo-
gie szybko zyskały uznanie miejscowych wytwór-
ców, zwłaszcza garncarzy i bednarzy. Pod koniec 
funkcjonowania miasta wczesnośredniowiecz-
nego w materiałach archeologicznych wyraźne 
jest zastępowanie tradycyjnych naczyń glinianych 
wyrobami siwymi, wypalanymi w atmosferze  
redukcyjnej (por. rozdz. II.2). 

Okres lokacji Szczecina na prawie magdebur-
skim stanowi istotną cezurę w jego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczym. Ta umowna granica mię-
dzy wczesnym a późnym średniowieczem widocz-
na jest także z perspektywy archeologii, zwłaszcza  

1 Leciejewicz 1973, 67 n.; Chłopocka, Leciejewicz, Wieczorowski 
1985, 25 n.; Piskorski 1987, 22; Białecki 1992, 29–34; Cnotli-
wy 1992, 10–12; 1996a, 153; 1996b, 10–11; Łosiński 1993, 307; 
1996a, 139–140.

w sposobie nowej organizacji przestrzeni miesz-
kalnej, bardzo dobrze poświadczona źródłowo  
w wykopach na kwartale I. Z punktu widzenia roz-
woju wyrobów rzemieślniczych granica ta nie jest 
już tak oczywista. Trudno też ustalić na tej podsta-
wie proces tworzenia się organizacji skupiających 
rzemieślników określonych branż. W niektórych 
przypadkach, zwłaszcza wytwórców podstawo-
wych produktów życia codziennego, do których 
zalicza się obuwie skórzane, wydaje się, że oficjal-
ne uzyskanie prawa do zrzeszania się w cechu po-
przedziło funkcjonowanie jakiejś organizacji nie-
znanej ze źródeł pisanych.

Badania nad rzemiosłem w późnym średniowie-
czu i czasach wczesnonowożytnych opierają się na 
dwóch kategoriach źródeł historycznych: pisanych 
i archeologicznych. Przez długie lata, w okresie 
poprzedzającym dynamiczny rozwój archeologii 
miejskiej, podstawę stanowiły różnorodne przeka-
zy pisane, obecnie na znaczeniu ogromnie zyskały 
materiały archeologiczne, masowe i tzw. wydzie-
lone. W przypadku średniowiecznych rzemiosł 
szczecińskich wnioskowanie opierało się głównie 
na analizie dokumentów cechowych. Badacze nie-
mieccy i polscy skupiali uwagę na sposobie orga-
nizacji cechów, ich wewnętrznej strukturze, statu-
tach oraz życiu społecznym i religijnym członków. 
Przykładem wykorzystania źródeł materialnych, 
wydobytych z ziemi w studiach nad przemianami 
gospodarczymi, a zwłaszcza wytwórczością rze-
mieślniczą w Szczecinie, jest szczegółowa anali-
za wyrobów skórzanych wsparta wynikami badań 
zoologicznych (Kowalska 2013). 

Problematyka rozwoju rzemiosła w ramach 
średniowiecznej wytwórczości cechowej w Szcze-
cinie wymaga dalszych studiów. W dotychczaso-
wych pracach nad dziejami miasta nie zajmowa-
ła ona szczególnego miejsca, a wynikało to m.in.  
z niedostatku źródeł. W Szczecinie, mieście roz-
wijającym się nieprzerwanie w tym miejscu przez 
stulecia nawarstwienia kulturowe z okresu średnio-
wiecza ulegały często całkowitemu zniszczeniu. 
Uwaga archeologów skupiała się przede wszyst-
kim na wczesnym średniowieczu, dopiero stosun-
kowo niedawno w opracowaniach naukowych po-
jawiła się tematyka późnego średniowiecza, cho-
ciaż zagadnienia powstania i rozwoju cechów rze-
mieślniczych, częściej zaczęła się pojawiać już  
w 2. połowie XIX wieku (por. Blümcke 1884).

Anna B. Kowalska
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Znacznie źródeł archeologicznych w badaniu 
zjawisk gospodarczych wieków średnich jest tym 
większe, że do naszych czasów nie zachowały się 
w ogóle statuty cechowe z XIII–XV wieku, a tyl-
ko w niektórych z XVI–XVII stulecia znajdują się 
informacje o tym, że zostały dokładnie przepisa-
ne ze starszych dokumentów (Przewodnik 2002). 
Najwięcej informacji na temat średniowiecznych 
cechów rzemieślniczych zawiera najstarsza zacho-
wana księga miejska z lat 1305–1352 (Wehrmann 
1921; por. też Sąsiedzi w Europie 2012, 23–24). 
Swoje organizacje, zgodnie z zapisami w księdze, 
mieli w tym czasie głównie przedstawicie podsta-
wowych rzemiosł spożywczych: piekarze, kiełba-
śnicy, rzeźnicy, młynarze i piwowarzy oraz zawo-
dów związanych z zaspokajaniem najpilniejszych 
potrzeb materialnych: krawcy, tkacze, płócienni-
czy, kowale, garbarze, rymarze, kaletnicy i szew-
cy. Musiało też istnieć zapotrzebowanie na bar-
dziej luksusowe towary, takie jak pergamin (Wehr-
mann 1921, 255 n.; Piskorski 2005, 131), a tak-
że zupełnie przyziemne usługi, jak obsługa portu 
i przeładunki towarów. Swoje organizacje mieli 
tragarze, żeglarze, furmani i przewoźnicy, a także 
budowniczowie domów i infrastruktury miejskiej: 
cieśle, stolarze, murarze, kamieniarze i brukarze. 
Przywilej tworzenia organizacji zawodowych mia-
sto zyskało w 1243 lub 1245 roku (Przewodnik 
2002, 297; Piskorski 2005, 131), a jako pierwszy 
powstał cech szewców, najpewniej w 1262 roku. 
Do końca 1. połowy XIV wieku działało w mie-
ście w sumie 40 cechów i gildii, w tym kowali, 
ślusarzy, płatnerzy, nożowników, mieczowników  
i konwisarzy tkaczy i kuśnierzy (PUB V, 145–147; 
Blümcke 1884, 105).

Charakterystyczną cechą miast średniowiecz-
nych jest skupianie się przedstawicieli pokrew-
nych zawodów w tym samym rejonie. W świetle 
przekazów pisanych dzisiejsza ulica Kłodna pier-
wotnie zwana była ulicą rzeźników – na początku 
XIV wieku platea carnificum, a od końca XV do  
1. połowy XVI wieku znana jest jako Knacken-
hauerstrasse (por. rozdz. IV.2). Wyniki badań ar-
cheologicznych potwierdzają istnienie w tym miej-
scu traktu prowadzącego do Odry przynajmniej od  
2. połowy XIII wieku. Nie wiadomo, czy od po-
czątku był to rejon miasta związany z miejscem 
pracy i zamieszkania rzeźników zajmujących się 
skupem i ubojem zwierząt oraz sprzedażą mięsa. 
Początkowo rzeźnia miała się znajdować na le-
wym brzegu Odry w pobliżu pons fartorum (1310),  

lub küterbrücke (1312) (Lemcke, Friedrich 1926, 
37, 70; Lesiński 1985b, 124; Kozińska 1999), póź-
niej nazwanego Mostem Kłodnym, znajdującego 
się za furtą kończącą od wschodu ulicę. 

Ze źródeł pisanych wiadomo, że Szczecin na-
leżący do Związku Hanzeatyckiego eksportował 
do krajów nadbałtyckich kotły, moździerze, fla-
sze, misy i inne wyroby konwisarskie. Wyroby 
szczecińskie, zgodnie z uchwałą zjazdu w Strza-
łowie w 1354 roku, musiały zawierać ściśle okre-
ślone stopy miedzi i cyny i należało sygnować je 
znakiem wytwórcy oraz miasta. Wszelkie odstęp-
stwa od norm były surowo karane. W przekazach 
źródłowych zachowały się także informacje o im-
porcie surowców – żelaza, miedzi, ołowiu i cyny  
z Czech, Węgier i Szwecji. Handel węglem drzew-
nym i drewnem miasta skupiało w swoich rękach 
(Lesiński 1985b, 102–105). 

Dane zawarte w źródłach pisanych oczekują na 
uzupełnienie wynikami badań nad materiałami ar-
cheologicznymi. Z kwartału I najliczniejsze są wy-
roby garncarskie, a dalej z drewna, metali i szkła. 
Jednakże ze względu na wspominane wielokrotnie 
utrudnienia związane z prowadzeniem wykopa-
lisk w tej części miasta zagadnienia rozwoju nie-
których gałęzi rzemiosła z perspektywy archeolo-
gii najlepiej udało się zrekonstruować jedynie linię 
rozwojową wyrobów skórzanych, naczyń glinia-
nych i szklanych. Nie natrafiono na pozostałości 
warsztatów rzemieślniczych, takich jak w zachod-
niej części miasta, przy dzisiejszej ulicy Tkackiej 
(Kowalska 2004, 229, 230). Z perspektywy arche-
ologii, pozostałościami warsztatów rzemieślni-
czych są skupiska odpadów produkcyjnych, któ-
rym czasem towarzyszą narzędzia i przybory nie-
zbędne w określonym sektorze wytwórczości, nie-
kiedy elementy charakterystycznych urządzeń oraz 
półfabrykaty (części) wyrobów. Znaleziska arche-
ologiczne pozwalają jednakże dość precyzyjnie 
określić kolejne etapy wykonywania wielu przed-
miotów (por. Baran 2003). 

Rozwój gospodarczy Szczecina, wraz z całym  
księstwem pomorskim, zahamowały wojny w XVII  
wieku. Od 1648 miasto znalazło się w granicach 
państwa szwedzkiego. Pozbawione zostało nie tylko 
zaplecza gospodarczego, ale też dotychczasowych 
rynków zbytu. Te niekorzystne zjawiska musiały 
wpłynąć na ograniczenie liczby cechów, zwłasz-
cza dostarczających towarów luksusowych i wy-
szukanych (Gaedke 1931, 35, 36, 43, 44; Wiśniew-
ski 1985, 460). Trzeba jednakże mieć na uwadze  

V.5. Wytwórczość i rzemiosła
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zmiany w systemie gospodarki wytwórczej za-
początkowane już w XVI stuleciu, a wiążące się  
z rozwojem rzemiosła niezrzeszonego w cechach. 
Tak zwani „wolni mistrzowie” cieszyli się protek-
toratem książąt i szlachty. W następnym stuleciu 
zaczęły rozwijać się zakłady pracujące w syste-
mie manufakturowym, zatrudniające do kilkuna-
stu osób. Największym zainteresowaniem cieszy-
ły się zakłady produkujące na potrzeby zbrojenio-
we państwa pruskiego. W wyniku trzeciej wojny 
północnej (traktatem sztokholmskim z 1721 roku) 
Szczecin został bowiem formalnie przyłączony do 
Prus Fryderyka Wilhelma I. Cesarz dążył do pod-
niesienia rangi gospodarczej miasta m.in. poprzez 
sprowadzanie obcych rzemieślników, którzy cie-
szyli się przywilejami ułatwiającymi działalność 
gospodarczą, skutecznie konkurujących z wy-
twórcami miejscowymi (Wehrmann 1911, 461). 
Ze szczególnej pomocy finansowej korzystali gar-
barze, skórnictwo obok produkcji tkanin było bo-
wiem dziedziną o znaczeniu priorytetowym w go-
spodarce pruskiego Szczecina. 

Zmiany w dotychczasowej organizacji cecho-
wej zostały wprowadzone w latach 30. XVIII wie-
ku. „Stare” cechy traciły przywileje indywidual-
ne na rzecz nowych praw, wspólnych dla wszyst-
kich organizacji. Jako jedni z pierwszych nowy 

statut uzyskali przedstawiciele cechów związanych  
z ob róbką skóry – garbarze, szewcy, kuśnierze  
i rymarze. W ciągu XVIII wieku wszystkie ce-
chy powiększyły swoje stany liczbowe. Już jednak  
w następnym stuleciu produkcja rzemieślnicza 
zaczęła podupadać ze względu na powstawanie  
zakładów produkujących na skalę przemysłową. 

Nowożytne materiały archeologiczne, zwłasz-
cza pozyskane z wypełniska latryny nr 1, poświad-
czają miejscową produkcję rzemieślniczą, której 
cechą charakterystyczną jest naśladownictwo ob-
cych form i elementów zdobniczych. Szczegól-
nie wyraźnie obrazuje to zjawisko ceramika na-
czyniowa odzwierciedlająca głównie wpływy ho-
lenderskie (por. rozdz. II.3). Obce wzorce podej-
mowali też rzemieślnicy zajmujący się obróbką 
szkła (por. rozdz. II.12), a także szewcy produku-
jący obuwie typu mule na wzór zachodnioeuropej-
skiego, ale z zastosowaniem miejscowego drewna  
(por. rozdz. II.10). W rzemiośle wykorzystywano 
też surowce sprowadzane z Europy zachodniej. Na-
dal jednak serie wyrobów późnośredniowiecznych  
i nowożytnych są zbyt krótkie, aby można było 
podjąć szczegółową analizę produktów miejsco-
wych warsztatów rzemieślniczych. Lukę tę z pew-
nością uzupełnią wyniki badań archeologicznych 
przeprowadzonych w innych częściach miasta.

Anna B. Kowalska



Rozdział VI
Podsumowanie



Szczecin. Panorama miasta z Zamkiem Książąt Pomorskich, przed 1870. MNS/A.Foto/15460
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Lokalizacja wykopów archeologicznych w północ-
nej części Starego Miasta, w obrębie średnio-
wiecznej Dzielnicy Kessin (Chyżyńskiej), pod-
porządkowana była pracom inwestycyjnym. Wy-
kopaliska nie miały więc charakteru planowych, 
długoterminowych badań szerokopłaszczyzno-
wych (por. rozdz. I.2), jednakże uzyskane wyni-
ki pozwoliły na bliższe przyjrzenie się wielu kwe-
stiom, ważnym z punktu widzenia kształtowania 
się przestrzeni i kultury miejskiej w średniowieczu 
i okresie nowożytnym. Przede wszystkim ustalo-
no okres powstania pierwszych budynków miesz-
kalnych i najstarszej infrastruktury słowiańskiego 
podgrodzia w okresie wczesnośredniowiecznym  
(por. rozdz. II.1 i III.2, A. Uciechowska-Gawron).  
W dotychczasowej literaturze przedmiotu utrwa-
lił się pogląd, że najstarsze osadnictwo na dzisiej-
szym Podzamczu pojawiło się w początkach X 
stulecia. Warunki środowiskowe nie sprzyjały po-
czątkowo podjęciu trwałej zabudowy, ale dyna-
mika rozwoju ośrodka ukierunkowana na eksplo-
atację środowisk wodnych i konieczność dotarcia 
do żeglownych odcinków Odry związana z funk-
cjonowaniem przystani/portu powodowała, że po-
mimo tych niedogodności rejon nadrzeczny stop-
niowo, ale stosunkowo szybko stał się najważ-
niejszym członem organizmu wczesnomiejskie-
go. Domy lokowano najpierw na w miarę suchych 
piaszczystych łachach rozsianych wyspowo na ob-
szarze pomiędzy dzisiejszą ulicą Wyszyńskiego  
a Trasą Zamkową (okolice nieistniejącej dzisiaj 
ulicy Darguja). Stabilizacji gruntu sprzyjały proce-
sy antropogeniczne na równi z naturalnymi.

Nierozwiązanym problemem nadal pozosta-
je lokalizacja najstarszej przystani. Jedna z hipo-
tez, niewsparta jednakże odkryciami archeologicz-
nymi, zakładała funkcjonowanie przystani/portu  
w zakolu Odry od strony północnej miasta. Mocne 

wcięcie w linii brzegowej rzeki dobrze widoczne 
jest jeszcze na szesnastowiecznym widoku Brau-
na/Hogenberga. Ciekawych informacji na ten te-
mat dostarczyły omawiane w tym tomie wyni-
ki badań wykopaliskowych w obrębie kwartału I. 
Wynika z nich, że ta część Szczecina zagospoda-
rowana została co najmniej w X stuleciu, a zatem 
w tym samym czasie co część środkowa (Rynek 
Warzywny) oraz południowa (w obrębie kwartału 
XIV) (por. rozdz. II.1 i III.2). 

Ważnym rezultatem badań na kwartale I jest 
odkrycie glinianego nasypu, posadowionego na 
calcu, o imponującej wysokości ok. trzech metrów 
(por. rozdz. III.1, A. Uciechowska-Gawron). Wy-
znaczał on północną granicę podgrodzia. Ze wzglę-
du na wielokrotnie wspominane trudności inter-
pretacyjne wynikające z dostępnej do badań prze-
strzeni, nie można z całą pewnością stwierdzić, 
czy od najstarszych faz zasiedlenia istniały w tym 
miejscu umocnienia obronne będące kontynuacją 
wałów grodu odkrytych na wzgórzu. Za taką inter-
pretacją opowiada się część badaczy. Warto jednak 
rozważyć też inną koncepcję zakładającą nie tyle 
limitację przestrzeni, co zabezpieczenie przed wo-
dami Odry, jako swoisty wał przeciwpowodziowy. 
Naturalną granicę północnego odcinka wyznacza-
ła bowiem rzeka. Podobnego odkrycia dokonano 
także we wschodniej części miasta (kwartał VI, 
Suburbium 288–294). Najstarszy wał gliniany, od-
kryty tam na niewielkim odcinku, zinterpretowano 
jako przeciwpowodziowy, oddzielający zabudowę 
mieszkalno-gospodarczą od głównego nurtu Odry. 
Podobnie jak w przypadku kwartału I, poprze-
dzał on wzniesienie drewniano-ziemnych umoc-
nień obronnych w początkach XI wieku. Wydaje 
się, że w obrębie kwartału I odkryto fragment po-
dobnego założenia, opasującego podgrodzie przy-
najmniej na odcinkach wschodnim i północnym.  

VI.1. Północno-wschodnia część suburbium w dziejach miasta.  
Próba podsumowania wyników badań nad kwartałem I
Anna B. Kowalska

Civitas et urbs.  
Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I

Szczecin 2019, 279–284
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Budowę solidniejszych umocnień drewniano- 
-ziemnych na odcinku wschodnim rozpoczęto póź-
niej niż na odcinku północnym. Istotne jest usta-
lenie, że w miejscu najstarszych nasypów glinia-
nych powstawały w kolejnych stuleciach umocnie-
nia obronne osiągające szerokość u postawy nawet 
22 metrów, które w okresie polokacyjnym zastą-
pione zostały ceglanym murem obronnym miasta 
z bramami i basztami, a w okresie nowożytnym 
fortyfikacjami bastionowymi (por. rozdz. III.1,  
A. Uciechowska-Gawron). 

Na relikty wczesnośredniowiecznego wału na-
trafiono także po zachodniej stronie ulicy Panień-
skiej w pobliżu Bramy Panieńskiej, na kwarta-
le VI we wschodniej części Podzamcza, przy uli-
cy Opłotki, tj. w pobliżu Ratusza Staromiejskie-
go oraz przy ulicy Kłodnej, przy czym konstruk-
cje skrzyniowe tam odkryte początkowo łączono  
z infrastrukturą portową. Jedynie w obrębie kwar-
tału I dzięki zastosowaniu metody odwiertów uda-
ło się ustalić, że najstarszy nasyp gliniany dają-
cy początek późniejszym potężnym fortyfikacjom 
posadowiono bezpośrednio na stale podsiąkają-
cej warstwie namulisk rzecznych. Jego wysokość 
musiała być znaczna – powyżej 3 metrów pod ko-
niec X wieku. Nie wiadomo jednak, czy po stronie 
zewnętrznej istniały jakieś konstrukcje w rodzaju 
palisady lub licowania. Najstarszy system obron-
ny podgrodzia wykonano w konstrukcji innej 
niż w tym samym czasie na wzgórzu (por. rozdz.  
III.1, A. Uciechowska-Gawron). 

Dzięki badaniom dendrochronologicznym pró-
bek drewna pobranych z konstrukcji wału ustalo-
no, że odcinek północny podgrodzia jako pierwszy 
zyskał obwarowania drewniano-ziemne, na od-
cinku wschodnim ich budowę rozpoczęto dopie-
ro pod koniec XI stulecia. Realizacja tak ogrom-
nego przedsięwzięcia – organizacja pracy, do-
starczanie budulca, prace budowlane  – musiała  
z konieczności przebiegać nierównomiernie. Mu-
siała być także podporządkowana jednej spój-
nej idei i kontrolowana przez czynnik nadrzędny, 
którym pod koniec XI wieku mogła być warstwa  
lokalnych oligarchów. 

Drugim istotnym rezultatem badań nad umoc-
nieniami obronnymi w obrębie kwartału I było 
rozpoznanie charakteru zabudowy mieszkal-
no-gospodarczej od wewnętrznej strony podgro-
dzia (por. rozdz. III.2, A. Uciechowska-Gawron).  
O ile w fazie najstarszej z początku XI stulecia po-
między wałem a zabudowaniami istniała przerwa, 

już ok. połowy XI stulecia zabudowa sięgała jego 
podnóża. Inaczej zatem niż w części wschodniej 
podgrodzia, gdzie w tym czasie pojawiła się ulica 
przywałowa moszczona drewnem. Jest rzeczą in-
teresującą, że powstanie ciągu komunikacyjnego 
w północnej części podgrodzia łączy się dopiero 
z okresem nowożytnym. W późnym średniowie-
czu funkcjonowało tu przejście pomiędzy murami 
a sadami (?), na tyłach kamienic zlokalizowanych 
w północnej pierzei ulicy Kłodnej, które na pla-
nie Brauna/Hogenberga pozostawało bez nazwy  
(por. rozdz. IV.1, E. Gwiazdowska). 

Umocnienia obronne ośrodka wczesnośrednio-
wiecznego zostały zniwelowane w okresie nazy-
wanym „okołolokacyjnym”. W ośrodkach takich 
jak Szczecin, lokowanych bezpośrednio na  funk-
cjonującym organizmie wczesnośredniowiecznym, 
moment zmian związanych z przyjmowaniem 
praw miejskich uwidacznia się w reorganizacji 
przestrzeni, jej limitacji, parcelacji i wyznaczaniu 
głównych ulic. W obrębie kwartału I archeologicz-
nie uchwytnym śladem lokacji miasta była war-
stwa niwelacyjna odkryta bezpośrednio na stropie 
umocnień wczesnośredniowiecznych. Pierwsza ni-
welacja była dość pośpieszna i nie wiązała się ra-
czej z przygotowaniami do rozmierzania nowego 
miasta, ale pierwsze budynki mieszkalne posado-
wione na miejscu dawnych umocnień obronnych 
reprezentowały nową w Szczecinie technikę bu-
dowy domów w systemie ramowo-szkieletowym, 
którą łączy się z osadnikami niemieckimi. Dopiero 
jednak po kolejnej niwelacji budownictwo miesz-
kalno-gospodarcze zaczęto wznosić według wcze-
śniej ustalonego planu (por. rozdz. III.2, A. Ucie-
chowska-Gawron). Na podstawie badań na kwar-
tale I bardzo trudno rozstrzygnąć sprawę rozplano-
wania działek i ich stosunku do porządku znanego 
z końcowego okresu funkcjonowania wczesnośre-
dniowiecznych umocnień obronnych. Wydaje się 
jednak, że na sposób organizacji przestrzeni zasad-
niczy wpływ miała bliskość najpierw umocnień 
podgrodzia, potem muru miejskiego i nowożyt-
nych fortyfikacji. Nie natrafiono tu na charaktery-
styczne dla części zachodniej (tzw. górnego mia-
sta) elementy infrastruktury miejskiej – rowy dre-
nażowe odprowadzające nadmiar wody w kierun-
ku rzeki. Utrzymane zostały dotychczasowe głów-
ne arterie komunikacyjne, wśród nich ulica Pa-
nieńska biegnąca z południa na północ. 

Za cenny i ważny rezultat omawianych badań 
należy niewątpliwie uznać odkrycie po zachodniej 
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stronie ulicy Panieńskiej pozostałości Bramy Pa-
nieńskiej – jednej z czterech głównych bram miej-
skich kończącą północną część tej ulicy (por. 
rozdz. III.3, T. Balcerzak). Dzięki tym odkryciom 
można dzisiaj z większym prawdopodobieństwem 
otworzyć przebieg muru miejskiego na odcinku 
północnym, a także zlokalizować Bramę dobrze 
widoczną na najstarszych widokach miasta z koń-
ca XVI wieku, a w źródłach wzmiankowaną już  
w 1307 roku. Jej szczątkowo zachowane relik-
ty odkryto w linii współczesnego krawężnika uli-
cy Panieńskiej. Z przebiegu zachowanego muru 
wynika, że część zachodnia północnego odcinka 
umocnień miejskich biegła po skarpie w kierunku 
Wzgórza Zamkowego, a część wschodnia w kie-
runku rzeki – do miejsca, gdzie w XV wieku dosta-
wiona została Baszta Panieńska. Widoczne w dzi-
siejszym krajobrazie Podzamcza ostańce murów 
ceglanych nie pokrywają się z zachowanymi wciąż 
pod ziemią średniowiecznymi kamienno-ceglany-
mi fundamentami muru miejskiego. Zmodyfiko-
wano je podczas porządkowania tego rejonu miasta 
po zakończeniu wojny. Jedynym oryginalnym ele-
mentem średniowiecznych murów miejskich jest 
wspomniana Baszta, chociaż jej obecna sylwetka 
także odbiega od średniowiecznego wzoru. 

W okresie po likwidacji wczesnośredniowiecz-
nych umocnień, ale jeszcze przed formalnym ak-
tem lokacyjnym, zabudowę mieszkalną lokowa-
no dość swobodnie. Charakterystyczne dla pół-
nocnego rejonu miasta okazały się wymoszczenia,  
w których dominowały elementy szkutnicze –  
głównie klepki łodzi (por. rozdz. II.9, A. Kowa-
lówka). W jednym z poziomów wymoszczenia 
wykorzystano nawet łódź jednopienną, tzw. dłu-
bankę, której burty pierwotnie były podwyższone. 
Do lat 30. XIII wieku budowano tu duże domy zrę-
bowe, zaopatrzone w drewniane podłogi na lega-
rach (por. rozdz. III.2, A. Uciechowska-Gawron). 
Przed przystąpieniem do budowy obiektów ramo-
wo-szkieletowych wiązanych z osadnikami nie-
mieckimi teren został wyrównany, a szczątki do-
mów zrębowych usunięte. Wraz z pojawieniem się 
nowej w Szczecinie konstrukcji budynków zmie-
niła się także orientacja zabudowy, która najpew-
niej miała związek z wytyczeniem głównych arte-
rii komunikacyjnych i bloków zabudowy. Utrzy-
many został ciąg komunikacyjny wiodący z półno-
cy na południe, istniejący jeszcze w okresie funk-
cjonowania wczesnośredniowiecznego podgro-
dzia, nazwany w średniowieczu ulicą Panieńską. 

Najstarszy dom szkieletowo-ramowy zwrócony 
był szczytem do tej ulicy, kalenicą do ulicy wymie-
nianej w źródłach z początku XIV wieku jako pla-
tea carnificum, potem znanej jako knochenhaure-
strasse, Baumstrasse, Pływacka, a dzisiaj Kłodna  
(por. rozdz. IV.2, M. Słomiński).

Z domami odkrytymi w północnej części Pod-
zamcza wiąże się m.in. problematyka ogrzewa-
nia pomieszczeń w domach drewnianych i najstar-
szych podziałów domostw na część mieszkalną  
i kuchenną, a być może mieszkalną i magazyno-
wą. W obrębie kwartału I odkryto pozostałości 
dwóch urządzeń ogniowych, z których jedno jest 
typowym paleniskiem ograniczonym drewnianą 
ramą i prawdopodobnie zaopatrzonym pierwotnie  
w okap lub podpórki do podwieszania garnków. 
To palenisko datowane na 2. połowę XI wieku ma 
wiele analogii na szczecińskim Podzamczu, w na-
warstwieniach datowanych szeroko od X do poło-
wy XIII stulecia. Więcej trudności interpretacyj-
nych przysporzyło rozwalisko przepalonych ka-
mieni odkryte w domu datowanym na 1. połowę 
XIII wieku. Wydaje się, że w tym przypadku mo-
żemy mieć do czynienia z piecem w jego pierwot-
nej postaci – kamiennej kopuły na glinianej pod-
stawie. Powstaje tutaj pytanie, czy wraz z pojawie-
niem się nowej techniki konstrukcji ścian pojawiły 
się także nowe na Podzamczu urządzenia ognio-
we? Tak przynajmniej wynika z odkryć na kwar-
tale I. Domniemany piec zakładano dwukrotnie, 
dokładnie w tym samym miejscu, po przebudowie 
wnętrza domu i założeniu nowej podłogi z dra-
nic na legarach (por. rozdz. V.2, A.B. Kowalska). 

Najstarsze mieszkalne budynki murowane  
w Szczecinie, zgodnie z informacjami zawartymi 
w najstarszej księdze miejskiej z lat 1306–1354, 
pojawić się miały na początku XIV wieku w okre-
sie wprowadzania pierwszych korekt w pierwot-
nym układzie działek miejskich. Wyniki badań ar-
chitektonicznych w obrębie kwartału I dostarczyły 
kilku informacji na temat najstarszych budynków 
ceglanych w tym rejonie miasta. W opinii histo-
ryka architektury (por. rozdz. III.3, T. Balcerzak) 
początkowo przeważały tu obiekty o charakterze 
niemieszkalnym, wznoszone w nietrwałej kon-
strukcji, być może magazyny. Jest rzeczą interesu-
jącą, że nigdzie nie natrafiono na gotyckie mury 
ścian sąsiedzkich kamienic, dobrze znanych z in-
nych części Podzamcza. Wszystkie te dane skła-
dają się na obraz północnej części dzielnicy nad-
odrzańskiej w późnym średniowieczu jako miejsca 

VI.1. Północno-wschodnia część suburbium w dziejach miasta. Próba podsumowania wyników badań ...
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niezbyt atrakcyjnego osadniczo, w którym zamiesz-
kiwać mogła uboższa ludność związana z ob sługą 
portu lub trudniąca się zajęciami nie pozostawia-
jącymi śladów materialnych. Taki wniosek po-
zostaje w zgodzie z opinią historyków, którzy na 
podstawie przekazów pisanych ocenili północ-
ną część Podzamcza jako najbiedniejszą dzielni-
cę nadodrzańską, stosunkowo długo zamieszkaną 
przez ubogą ludność słowiańską. Położenie kwar-
tału I przy murach, z dala od targowisk i rynków, 
nie sprzyjało nabywaniu posesji na cele mieszkal-
ne przez szczeciński patrycjat.

Wyraźną zmianę w funkcji budynków obser-
wuje się dopiero w czasach nowożytnych. Kwartał 
I został podzielony na mniejsze parcele, w obrębie 
których stawiano budynki mieszkalne, będące jed-
nocześnie miejscami pracy, w większości najwcze-
śniej na przełomie XVI i XVII stulecia (por. rozdz. 
III.3, T. Balcerzak). Wypełniająca kwartał zabudo-
wa nie powstała jednocześnie i jest efektem licz-
nych podziałów pierwotnych (nie wszędzie czy-
telnych) średniowiecznych dużych parcel. Brak na 
obszarze kwartału I, szczególnie w jego części cen-
tralnej, śladów gotyckich murów zdaje się świad-
czyć o wielowiekowej tradycji zabudowy drew-
nianej lub szachulcowej tego obszaru. Najtrwal-
szym elementem najstarszych faz zabudowy są za-
zwyczaj ślady podziałów na posesje, często utrwa-
lone śladami fundamentów ścian sąsiedzkich –  
pożarowych oraz linią ścian frontowych lub tyl-
nych, nierzadko biegnących nieprzerwanie przez 
sąsiednie parcele. Tylko kwartał I zmieniał na 
przestrzeni wieków swój obszar. W średniowieczu 
maksymalna głębokość jego parceli wynosić mo-
gła zaledwie 18–20 m, by pozostawić wzdłuż mu-
rów obronnych ogólnodostępną drogę przymur-
ną o szerokości co najmniej 4–5 metrów. Taki ob-
raz kwartału dokumentują widoki miasta Brauna/ 
Hogenberga z roku 1588 oraz szwedzki kataster  
z 1706 roku. Na pruskim planie z 1721 roku ulicz-
ka przymurna zachowana jest już tylko szczątko-
wo, w 1. połowie wieku XVIII, po rozebraniu mu-
rów, została wchłonięta przez parcele kwartału  
i definitywnie zniknęła. Po likwidacji średnio-
wiecznych umocnień obronnych zabudowa miesz-
kalna rozprzestrzeniła się na północ zajmując 
skarpę dawnej fosy aż po kanał zamkowy, rodzaj 
ścieku odprowadzającego nieczystości z zamku do 
Odry. Działki kwartału I osiągnęły wówczas swą 
maksymalną długość ok. 45 metrów (por. rozdz. 
IV.2, M. Słomiński).

Badania na kwartale I przyniosły kilka intere-
sujących danych na temat sposobów zaopatrzenia 
gospodarstw domowych w wodę i odprowadzania 
nieczystości (por. rozdz. V.1, S. Słowiński). Do-
tyczą one jednak wyłącznie okresu nowożytnego. 
Jak dotąd na szczecińskim Podzamczu nie natra-
fiono na relikty średniowiecznych studni. Jedyny 
tego typu obiekt z 2. połowy XIII wieku odkryto 
na dzisiejszym Wzgórzu Zamkowym, na dziedziń-
cu głównym. Bardzo szybko, bo już na przełomie 
XIII i XIV stulecia przestała ona pełnić pierwotną 
funkcję i była użytkowana jako latryna. Ze źródeł 
pisanych wiadomo, że na terenie nadodrzańskim  
w okresie wczesnonowożytnym czynnych było 
przynajmniej kilka studni czerpalnych. W dyna-
micznie rozwijającym się mieście stosunkowo 
szybko pojawił się problem zaopatrzenia w wodę 
gospodarstw domowych i warsztatów rzemieślni-
czych. Najstarsze wodociągi zaczęły powstawać  
w 2. połowie XVI wieku, najpierw w obrębie zam-
ku w związku z jego przebudową w nowym, re-
nesansowym stylu. W ulicy Kłodnej najstarszy 
wodociąg nie doprowadzał wody do poszczegól-
nych posesji, a jedynie do tzw. rząpi – konstruk-
cji wzorowanych na studniach, z których czerpa-
no następnie wodę. Najlepiej zachowane wodocią-
gi odkryte na kwartale I datować można na koniec  
XVIII – 1. połowę XIX wieku. 

Nie można wykluczyć, że funkcje studni czer-
palnych pierwotnie pełniły obiekty określane 
obecnie ze względu na zachowane wypełniska 
jako latryny. Nie znaleziono jednak żadnych ele-
mentów świadczących o czerpaniu z nich wody –  
tłoków lub rur tłocznych. Niezbędnym elementem 
infrastruktury miejskiej były niewątpliwie zbior-
niki na odpady kuchenne, produkcyjne i nieczy-
stości. Funkcję tę spełniały periodycznie opróż-
niane latryny. W kwartale I odkryto trzy obiekty 
tego typu – wszystkie datowane na okres nowożyt-
ny i wszystkie ceglane. Jest rzeczą interesującą, że 
dwie z nich znajdowały się w obrębie jednej po-
sesji, oznaczonej jako Panieńska 46, znajdującej 
się w narożu kwartału pomiędzy ulicami Panień-
ską i Kłodną. Dwie latryny były całkowicie opróż-
nione z nieczystości i zasypane gruzem i piaskiem. 
Podczas omawianych badań archeologicznych 
nie natrafiono na wzmiankowany w archiwach  
z XIX wieku otwarty kanał ściekowy, którym nie-
czystości płynęły bezpośrednio do kanału zamko-
wego i dalej do Odry. Kanał ten, z czasem zakryty, 
funkcjonował do początków XX wieku. 
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Badania nad źródłami ikonograficznymi zwią-
zanymi z kwartałem I dowiodły dynamicznych 
zmian w zabudowie tej części miasta od końca 
XVI stulecia, które potwierdziły analizy pozosta-
łości architektury murowanej. Dla okresu nowo-
żytnego ustalono także nazwiska właścicieli po-
szczególnych posesji lub/i zawody osób tu za-
mieszkujących (por. rozdz. IV.1 i IV.2, E. Gwiaz-
dowska i M. Słomiński). W tej części miasta naj-
częściej wymieniani są marynarze, a także kupcy, 
szewcy, stolarze, ślusarze, różnorodni handlarze. 
Czy byli to ludzie majętni, czy może biedni? Od-
powiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Najmniej 
danych dotyczy okresów najstarszych, zwłaszcza 
wczesnego średniowiecza. Szczegółowe badania 
nad różnymi kategoriami źródeł archeologicznych, 
masowych i wydzielonych prowadziły do różnych 
wniosków. Interesujące wyniki przyniosły zwłasz-
cza studia nad przedmiotami skórzanymi (por. Ko-
walska 2013). W zakresie technik wytwórczych 
i przemian stylistycznych wyrobów ustalono, że  
w okresie „okołolokacyjnym” wyraźnie upow-
szechniły się niektóre obce rodzimej tradycji 
wyroby innych dziedzin wytwórczości, przede 
wszystkim naczynia gliniane i drewniane. Jednak-
że w przypadku produktów rzemiosł skórzanych 
ujęcie produkcji w ramy organizacyjne – cechowe, 
potwierdzone źródłami normatywnymi i narracyj-
nymi, nie wpłynęło, przynajmniej w początkowym 
okresie, na rodzaj i jakość wytwórczości skórzanej 
znanej z okresu przed powstaniem cechów. Nie 
udało się dotąd archeologicznie potwierdzić loka-
lizacji warsztatów rzemieślniczych ani też ocenić 
stopnia rozdrobnienia specjalizacji. 

Bardzo ważnych informacji na temat życia co-
dziennego mieszkańców północnej części szcze-
cińskiego Podzamcza dostarczyły też badania nad 
szczątkami osteologicznymi i ichtiologicznymi 
(rozdz. II.16, D. Makowski, M. Zabilska-Kunek). 
W średniowieczu spożywano mięso zwierząt dzi-
kich i hodowlanych oraz ryby odławiane w rzece 
i jeziorze. Uwagę zwraca wysoki udział dziczy-
zny oraz wysoki odsetek szczątków jesiotra, a tak-
że duże porcje żeber wołowych. Jest rzeczą intere-
sującą, że zarówno w średniowieczu, jak i w okre-
sie nowożytnym spożywano mięso młodych świń,  
a zatem wysokiej jakości. Uwagę zwraca tak-
że obecność kości dużych psów, które mogły 
być wykorzystywane w polowaniach na dziczy-
znę. Najbardziej jednak spektakularne wyniki 
odnoszą się do technik rozbioru tuszy zwierzę-
cych i porcjowania mięsa dowodzące istnienia 

wyspecjalizowanego rzemiosła rzeźnickiego. Ten 
wniosek pozostaje w zgodzie z charakterem ulicy 
Kłodnej, która prowadziła w kierunku mostu rzeź-
ników pons fartorum. Ten rejon miasta zamieszki-
wać mieli rzeźnicy. Uwagę zwracają ponadto dwa 
nietypowe znaleziska. Jednym z nich jest kość ze 
śladami uboju koszernego, zgodnego z żydowskim 
rytuałem i wykonywanego przez wykwalifikowa-
nego rzezaka. Drugi to kość jastrzębia – ptaka wy-
korzystywanego w polowaniach. 

Do nieco innych wniosków prowadzi analiza 
przedmiotów importowanych, dostarczanych na 
teren północnej dzielnicy miasta w drodze han-
dlu lub wymiany (por. rozdz. II.13, A. Janowski). 
Zgodnie ze źródłami pisanymi, na początku XII 
wieku w Szczecinie odbywały się dwa targi tygo-
dniowo, podczas gdy w większości miast tylko je-
den. Aktywizacji handlu niewątpliwie sprzyjało 
upieniężnienie rynku. Większość wyrobów wcze-
snośredniowiecznych z pewnością należy uznać za 
produkty miejscowe, powstałe w ramach działal-
ności przydomowej lub w specjalistycznych pra-
cowniach. Przedmiotem wymiany lub handlu były 
najpewniej wyroby ceramiczne i grzebienie z po-
roża. Odmiennie przedstawia się problem wytwa-
rzania i handlu przedmiotami wykonanymi z su-
rowców skalnych, zwłaszcza osełkami. Analizy 
przedmiotów z kwartału I wykazały, że wykona-
no je z łupku kwarcowo-serycytowego pochodze-
nia norweskiego (por. rozdz. II.14.1, M. Szydłow-
ski). Nie ma jednak pewności, czy w tym przypad-
ku obiektem handlu był sam surowiec, czy gotowe 
już wyroby. 

Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego 
miasta szczególnie istotne były zmiany w organi-
zacji wytwórczości poprzez nadanie miastu prawa 
do tworzenia korporacji zrzeszających rzemieślni-
ków. Już w końcu XIII wieku istniał cech szew-
ców, a najpóźniej w początku XIV stulecia także 
rzeźników, garncarzy, kowali i konwisarzy (por. 
rozdz. V.4 i V.5, A. Janowski, A.B. Kowalska). Na 
początku XIV wieku istniało już stowarzyszenie 
kupców morskich (fraternis mercatorum), a naj-
później ok. połowy tego stulecia, także drobnych 
sprzedawców kramarzy (institores) i przekupniów 
(penestrici, haken), którzy mieli swoje kramy  
w różnych częściach miasta. Najstarszy przywi-
lej przekupni pochodzi z 1476 roku. Liczyli oni 
24 osoby i dzierżawili od miasta sklepy nad Odrą,  
w któ rych sprzedawali m.in. produkty żywnościowe:  
śledzie, łososie, masło, ser, ale też mydło. Prócz 
tego w mieście stały jeszcze liczne stragany.

VI.1. Północno-wschodnia część suburbium w dziejach miasta. Próba podsumowania wyników badań ...
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Odkryte na kwartale I źródła archeologiczne  
z okresu nowożytnego w postaci domostw i za-
bytków ruchomych są stosunkowo liczne. Można 
z dużym prawdopodobieństwem założyć, że część 
przedmiotów skórzanych i metalowych została wy-
tworzona przez samych mieszkańców. Część jed-
nak była zapewne tylko ich własnością, a wśród 
nich jest kilka, które z całą pewnością pochodzą  
z importu. Importami z południa Europy są nie-
które wyroby szklane, a część ceramiki pochodzi  
z najlepszych ówcześnie warsztatów w holender-
skim Delft (por. rozdz. II.3, M. Marcinkowski).  
Z Holandii przybywały do Szczecina także fajki  
z manufaktur położonych w Goudzie (por. rozdz. 
II.5, B. Walkiewicz). Oprócz tego na kwartale I od-
kryto wyroby z innych, bliżej niezidentyfikowanych 
manufaktur z terenu Niemiec lub Szwecji. Produk-
tem rzemieślników zachodnioeuropejskich były 
fra gmenty odzieży jedwabnej, wyrób z kła morsa,  
pionek z eklogitu oraz kubek ze srebrnej blachy 
(por. rozdz. II.11, II.15 i II.13, J. Maik, S. Słowiński  
i A. Janowski). 

Nowożytne materiały archeologiczne, zwłasz-
cza pozyskane z wypełniska latryny nr 1, poświad-
czają miejscową produkcję rzemieślniczą, której 
cechą charakterystyczną jest naśladownictwo ob-
cych form i elementów zdobniczych. Szczególnie 
wyraźnie obrazuje to zjawisko ceramika naczy-
niowa odzwierciedlająca głównie wpływy holen-
derskie (por. rozdz. II.3, M. Marcinkowski). Obce 
wzorce podejmowali też rzemieślnicy zajmujący 
się obróbką szkła (por. rozdz. II.12, A. Wilgocka), 
a także szewcy produkujący obuwie typu mule na 
wzór zachodnioeuropejskiego (por. rozdz. II.10, 
A.B. Kowalska), ale z zastosowaniem miejscowego 
drewna (por. rozdz. II.10.2, K. Cywa). W rzemiośle 
wykorzystywano też surowce sprowadzane z Euro-
py zachodniej. Nadal jednak serie wyrobów późno-
średniowiecznych i nowożytnych są zbyt krótkie, 
aby można było podjąć szczegółową analizę pro-
duktów miejscowych warsztatów rzemieślniczych 
(por. rozdz. II.2, M. Dworaczyk). Lukę tę z pew-
nością uzupełnią wyniki badań archeologicznych 
przeprowadzonych w innych częściach miasta.

Anna B. Kowalska
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The location of archaeological trenches in the 
northern part of the Old Town, within the medie-
val Kessin (Chyżyńska) Neighbourhood, was sub-
ordinated to development works. Therefore it was 
not planned as a long-term, open-area excavation 
(see chapter I.2), however, obtained results cast 
light on many important issues concerning how 
urban space and culture developed in the Middle 
Ages and modern period.

First of all, it was established when the first 
residential buildings and the oldest infrastructure 
of the Slavic settlement outside town walls in the 
early medieval period had been built (see chapter 
II.1 and III.2, A. Uciechowska-Gawron). In the 
existing literature on the subject, there is a view 
that the oldest settlement in the present-day dis-
trict by the River Odra appeared at the beginning 
of the 10th century. At first environmental condi-
tions were not favourable for establishing per-
manent buildings, however, dynamics of the cen-
tre development aimed at exploitation of aquatic 
environment and a need to reach navigable sec-
tions of the River Odra, related to the function-
ing of the harbour/port, caused that the region by 
the river relatively quickly became the most im-
portant part of the early urban centre, despite the 
inconveniences. Houses were built first on rather 
dry sandbanks scattered over the area between to-
day’s Wyszyńskiego Street and Trasa Zamkowa 
(the Castle Route Bridge) (near now non-existent 
Darguja Street). Anthropogenic as well as natural 
processes supported stabilizing soil.

The location of the oldest harbour is still un-
known. One of the hypotheses, although not sup-
ported by any archaeological discoveries, predicts 
that the harbour/port functioned in the River Odra 
bend from the northern part of the town. A strong 
indentation in the river bank is still visible on  

the 16th century view prepared by Braun/Hogen-
berg. Interesting information on this subject was 
provided by results of the archaeological excava-
tions within quarter I which are discussed in this 
book. It appears that this part of Szczecin was de-
veloped at least in the 10th century so at the same 
time as the central part (Rynek Warzywny/Vegeta-
ble Market) and the southern one (within quarter 
XIV) (see chapters II.1 and III.2). 

An important result of the research on quarter 
I was a discovery of a clay embankment, built on 
a natural substrate, reaching an impressive height 
of about 3 m (see chapter III.1, A. Uciechowska- 
-Gawron). It determined the northern border of the 
settlement outside town walls. Due to the problems 
with interpretation resulting from the limited space 
of the research, it cannot be certainly determined 
whether there were defensive fortifications in this 
place from the oldest phases of settlement, being  
a continuation of the stronghold walls discovered 
on the hill. Some researchers are in favour of this 
interpretation. However, it is also worth consider-
ing other concept of some kind of a floodbank; not 
to limit the space but to protect against the water 
from the River Odra since the river was the natu-
ral border of the northern section. A similar disco-
very was also made in the eastern part of the town 
(Quarter VI, Suburbium 288–294). The oldest clay 
embankment, of which a small section was recove-
red, was interpreted as a floodbank, separating res-
idential and utility buildings from the main current 
of the River Odra. As in the case of quarter I, the 
clay embankment preceded a wooden and earthen 
rampart built in the early 11th century. It seems that 
within quarter I, a fragment of a similar structure 
was discovered surrounding the settlement outside 
town walls at least on the eastern and northern sec-
tions. The construction of more solid wooden and 

VI.2. North-eastern part of the suburbium in the history of the town.  
An attempt to sum up results of the research on quarter I
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earthen rampart in the eastern section was started 
later than in the northern section. It was found that 
defensive fortifications were created in the follow-
ing centuries in the place of the oldest clay em-
bankments, reaching the width of 22 meters. They 
were replaced with a brick defensive town wall 
with gates and towers in a period after granting  
a town charter, and with fortifications with bas-
tions and ravelins in the modern period (see chap-
ter III.1, A. Uciechowska-Gawron). 

Relics of the early medieval embankment were 
also recorded on the west side of Panieńska Street 
near Brama Panieńska (the Maiden Gate), in quar-
ter IV in the eastern part of suburbium, at Opłotki 
Street, i.e. near the Old Town Hall and at Kłodna 
Street, however wooden box constructions disco-
vered there were initially connected with port in-
frastructure. Only within quarter I, it was pos sible 
to establish thanks to the drilling method that the 
oldest clay embankment, which later gave rise 
to powerful fortifications, was placed directly on  
a constantly permeating layer of river silt. Its 
height had to be considerable: it reached above 
3 meters at the end of the 10th century. It is not 
known, however, whether there were any outside 
structures such as palisades or revetments. The 
oldest defence system of the settlement outside 
town walls was constructed differently than one 
built at the same time on the hill (see chapter III.1, 
A. Uciechowska-Gawron).

Thanks to dendrochronological analyses of 
wood samples taken from the embankment struc-
ture, it was found that the northern part of the set-
tlement outside town walls was first to be forti-
fied with wooden and earthen ramparts, whereas 
the construction of the eastern section began only 
at the end of the 11th century. The implementation 
of such a huge undertaking – the organization of 
work, supply of building material, and construc-
tion work – had to run unsteadily. It also had to be 
subordinated to one coherent idea and controlled 
by a superior factor, which at the end of the 11th 
century could have been a class of local oligarchs.

The second significant result of the research on 
the defensive fortifications within quarter I was 
recognizing a character of residential and utili-
ty buildings inside the settlement outside town  
walls (see chapter III.2, A. Uciechowska-Gawron). 
While in the oldest phase from the beginning of 
the 11th century there was a break between the em-
bankment and the buildings, then already around 

the mid-11th century the buildings reached its base. 
The situation differs from the eastern part of the 
settlement outside town walls where a street lined 
with wood appeared by the embankment at that 
time. It is interesting that the emergence of a com-
munication route in the northern part of the settle-
ment outside town walls is being connected with 
the modern period only. In the late Middle Ages, 
a passage between the walls and orchards(?) was 
there, located at the back of tenements in the north-
ern frontage of Kłodna Street, which did not have 
any name on the plan prepared by Braun/Hogen-
berg (see chapter IV.1, E. Gwiazdowska).

The defensive fortifications of the early medie-
val centre were levelled in a period close to granting 
a town charter. In centres located directly on a func-
tioning early-medieval organism such as Szcz ecin, 
the moment of changes related to adopting town 
rights can be seen in reorganizing space, limiting it, 
parcelling out and designating main streets. Within 
quarter I, granting a town charter was archaeologi-
cally traceable with the levelling layer discovered 
directly on the ceiling of the early medieval forti-
fications. The first levelling was made quite hastily 
and was not rather connected with preparations for 
charting the new town, but first residential build-
ings located in place of the former defensive for-
tifications represented new in Szczecin house con-
struction technique: frame or skeleton which is as-
sociated with German settlers. It was only after the 
next levelling that the residential and utility build-
ings began to be erected according to a predeter-
mined plan (see chapter III.2, A. Uciechowska- 
-Gawron). On the basis of the research on quarter 
I, it is very difficult to settle the matter of planning 
out plots and their relation to the order known from 
the final period of functioning of the early medie-
val defensive fortifications. It seems, however, that 
in greatest part the space organization was first in-
fluenced by the proxi mity of the fortifications of 
the settlement outside the town walls, then by the 
town walls and mo dern fortifications. No elements 
of urban infrastructure typical of the western part 
(the so-called upper town) were found there, i.e. 
drainage ditches which carried excess of water to-
wards the river. The current main communication 
roads remained, including Panieńska Street which 
ran from the south to north.

The discovery of the remains of Brama 
Panieńska on the west side of Panieńska Street, 
one of four main town gates, that ends the northern 
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part of Panieńska Street, is undoubtedly a valuable 
and important result of the discussed research (see 
chapter III.3, T. Balcerzak). Thanks to these dis-
coveries it is now possible to reconstruct the most 
probable route of the northern section of the town 
walls, and to locate the Gate which is visible in the 
oldest views of the town from the end of the 16th 
century, whereas sources mentioned it already in 
1307. Its poorly survived remains were discovered 
in the line of the contemporary kerb on Panieńska 
Street. The route of the preserved wall shows that 
the western part of the northern section of the town 
fortifications ran along the embankment towards 
the Castle Hill, whereas the eastern part towards 
the river, i.e. to the place where in the 15th centu-
ry Brama Panieńska was built. The remains of the 
brick walls visible in today’s landscape of the dis-
trict by the River Odra do not coincide with the 
medieval stone and brick foundations of the town 
wall still preserved underground. They were modi-
fied when organizing this area of the town after the 
end of the war. The only original element of the 
medieval town walls is the aforementioned Basz-
ta (Tower), although its present shape is not in the 
medieval style.

In the period after the demolition of the early 
medieval fortifications, but before formal granting 
a town charter, the residential buildings were locat-
ed quite freely. Typical of the northern part of the 
town was a lining consisting mainly of boatbuild-
ing elements, especially boat staves (see chapter 
II.9, A. Kowalówka). Even a single-sided logboat 
(a dugout with originally raised sides) was used 
in one of the levels of the lining (see chapter III.2,  
A. Uciechowska-Gawron). Before building fra me 
or skeleton constructions connected with the Ger-
man settlers, the area was levelled and the remains 
of the log houses were removed. With the emer-
gence of a new construction structure in Szczecin, 
the orientation of the houses also changed, prob-
ably due to building main roads and development 
blocks. The traffic route running from the north 
to south remained; it already existed in the same 
period as the early medieval settlement outside 
town walls, named Panieńska Street in the Middle 
Ages. The oldest frame or skeleton house’s gable 
wall was turned to that street, whereas the ridge –  
to the street which was mentioned as platea car-
nificum in the sources from the beginning of the  
14th century, later known as knochenhaurestrasse,  

Baumstrasse, Pływacka Street, and today’s Kłodna 
Street (see chapter IV.2, M. Słomiński).

There are several issues connected with the 
houses discovered in the northern part of the dis-
trict by the River Odra such as: heating in wooden 
houses and the oldest divisions of households into 
residential and kitchen parts, and possibly residen-
tial and storage  ones. Within quarter I, remains of 
two fire devices were discovered, of which one is 
a typical hearth in a wooden frame and it might 
have been originally provided with a hood or props 
to hang pots. This hearth, dated to the second half 
of the 11th century, has many parallels in the dis-
trict of Szczecin by the River Odra, in stratifica-
tions dated from the 10th to the mid-13th century.  
A rubble of burnt stones discovered in a house dat-
ed to the first half of the 13th century was more dif-
ficult to recognize. It seems that it could have been 
an oven in an original form, i.e. a stone dome on  
a clay base. A question arises here: did new fire 
devices appear in the district by the River Odra 
with the advent of a new wall construction tech-
nique? It seems to be the answer considering the 
disco veries from quarter I. The supposed oven 
was installed exactly in the same place twice: af-
ter converting the house interior and when putting 
a new floor made of logs on joists (see chapter V.2,  
A.B. Kowalska).

According to information included in the old-
est municipal book from 1306–1354 the oldest res-
idential brick buildings in Szczecin were to appear 
at the beginning of the 14th century, in a period of 
introducing first corrections to the original layout 
of the town plots. The architectural research with-
in quarter I provided some information on the old-
est brick buildings in this area of the town. In the 
opinion of the historian of architecture (see chap-
ter III.3, T. Balcerzak), initially there were more 
non-residential structures of an impermanent 
structure, perhaps warehouses. It is interesting that 
Gothic walls of neighbouring tenements, known 
from other parts of the district by the River Odra, 
were nowhere found. The collected data makes up 
the image of the northern part of the district in the 
late Middle Ages as an unattractive place to settle, 
where the poorer population associated with the 
functioning of the port or engaged in activities that 
left no material traces could live. Such a conclusion 
is in line with the opinion of the historians who, on 
the basis of the written sources, assessed the north-
ern part as the poorest district by the River Odra, 
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inhabited for relatively long time by impoverished 
Slavs. The location of quarter I by the walls, away 
from marketplaces and fairs, did not create favo-
urable conditions for purchasing residential prop-
erties by the patriciate of Szczecin.

A significant change in a function of the build-
ings is not observed until the modern period. Quar-
ter I had been divided into smaller plots, within 
which residential buildings were erected serving 
at the same time as workplaces, in majority at the 
turn of the 16th and 17th centuries at the earliest (see 
chapter III.3, T. Balcerzak). The buildings within 
the quarter were not constructed at the same time; 
it is the result of numerous divisions (not every-
where clear) of the large original medieval parcels. 
The lack of traces of the Gothic walls in the area 
of quarter I, especially in its central part, seems to 
prove the centuries-old tradition of erecting wood-
en or wattle-and-daub buildings in this area. The 
most long-lasting element of the oldest building 
phases are usually traces of divisions into proper-
ties, often recorded in foundations for neighbour-
ing walls – firewalls as well as the line of front 
or rear walls – often running continuously through 
neighbouring parcels. Only quarter I changed 
its area over the centuries. In the Middle Ages, 
the maximum depth of its plot could be as little 
as 18–20 m in order to leave space for a public 
road along the town walls with a width of at least  
4–5 m. Such an image of the quarter is document-
ed by views of the town prepared by Braun/Ho-
genberg from 1588 and the Swedish cadastre from 
1706. On the Prussian plan from 1721, the small 
street along the walls was already only partially 
preserved, whereas in the first half of the 18th cen-
tury, after the walls were demolished, it was ab-
sorbed by the parcels of the quarter and definite-
ly disappeared. After the medieval defensive for-
tifications were pulled down, the residential build-
ings spread to the north, occupying a slope of the 
former moat up to the castle channel, which was  
a kind of sewer channelling the waste from the 
castle to the River Odra. The plots of the quarter I 
reached then their maximum length of about 45 m 
(see chapter IV.2, M. Słomiński).

The research on quarter I provided some inter-
esting data on ways of supplying households with 
water and channelling the waste (see chapter V.1, 
S. Słowiński). However, the information is only 
on the modern period. The relics of the medieval 
wells have not yet been recorded in the district of 

Szczecin by the River Odra. The only object of 
this type dating to the second half of the 13th cen-
tury was discovered on the present-day Castle Hill, 
in the main courtyard. It ceased to fulfil its origi-
nal function very quickly, i.e. at the turn of the 
13th and 14th centuries, and served as a latrine. It is 
known from the written sources that at least a few 
wells were in use in the River Odra region in the 
early modern period. In a dynamically develop-
ing town, a problem of supplying households and 
workshops with water arose relatively fast. The 
oldest waterworks started to be built in the second 
half of the 16th century, first within the castle in re-
lation to its recons truction in a new Renaissance 
style. In Kłodna Street the oldest waterworks did 
not supply water to individual properties, only to 
water tanks: constructions based on wells from 
which water was then taken. The best preserved 
waterworks discovered in quarter I can be dat-
ed to the end of the 18th century – the first half of  
the 19th century.

It cannot be ruled out that objects currently  
determined as latrines due to the preserved fill 
originally served as wells. However, no elements 
were found indicating that water was drawn from 
them, such as pistons or pressure pipes. An essen-
tial component of the town infrastructure was un-
doubtedly tanks for kitchen and production waste 
as well as sewage. This function was fulfilled by 
periodically emptied latrines. In quarter I, three ob-
jects of this type were discovered. All of them were 
made of bricks and dated to the modern period.  
It is interesting that two of them were located 
within one property: marked as 46 Panieńska, in 
the corner of the quarter between Panieńska and 
Kłodna Streets. Two latrines were completely 
emptied of the waste and filled in with debris and 
sand. During the discussed archaeological dig, no 
open sewer was found that was mentioned in the 
archives of the 19th century, with the sewage flow-
ing directly into the castle canal and further to the 
River Odra. The sewer, covered with time, func-
tioned until the beginning of the 20th century.

Research on iconographic sources connected to 
the quarter I proved dynamic changes in the devel-
opment of this part of the town since the end of the 
16th century, which were confirmed by analyses of 
the remains of the brick architecture. For the modern 
period, names of the owners of the particular prop-
erties and/or occupations of the people living there 
were also established (see chapter IV.1 and IV.2,  

Anna B. Kowalska



289

E. Gwiazdowska and M. Słomiński). In this part 
of the town, sailors are most often mentioned as 
well as merchants, shoemakers, carpenters, lock-
smiths, and various traders. Were they wealthy or 
poor? It is very difficult to find the answer. The 
least amount of data is on the oldest periods, es-
pecially on the early Middle Ages. Detailed analy-
sis of various categories of archaeo logical sources, 
general and special finds led to different conclu-
sions. Especially studies on leather items produced 
interesting results (see Kowalska 2013). It was 
found concerning manufacturing techniques and 
stylistic changes of products that during the period 
close to the town charter, some other products of 
foreign tradition, especially clay and wooden ves-
sels, became more and more popu lar. However,  
in the case of leather products, putting the craft 
into organized framework, which is confirmed by 
normative and narrative sources, did not affect the 
type and quality of leather production known from 
the period before guilds were created, at least in 
the initial period. So far it has not been possible 
to archaeologically confirm the location of work-
shops nor to assess a degree of narrowing the area 
of specialization.

Very important information about everyday life 
of the inhabitants of the northern part of the dis-
trict by the River Odra was also provided by anal-
yses of the osteological and ichthyological remains 
(see chapter II.16, D. Makowski, M. Zabilska- 
-Kunek). In the Middle Ages, meat of wild and 
domestic animals was consumed as well as fish 
caught in a river and lake. Attention is drawn to 
the high proportion of the game and remains of 
sturgeon, as well as large portions of beef ribs. It 
is interesting that both in the Middle Ages and in 
the modern period, meat of high quality was eat-
en in the form of young pig meat. Attention is 
also drawn to the presence of bones of large dogs 
which could be used in game hunting. However, 
the most spectacular results concern techniques of 
cutting up animal carcasses and meat portioning, 
proving that a specialized butcher’s craft exist-
ed. This conclusion is in keeping with the charac-
ter of Kłodna Street which led towards the butch-
ers’ bridge pons fartorum; this area of the town is 
thought to be inhabited by members of this profes-
sion. Also two unusual finds draw attention. One 
of them is a bone with traces of kosher slaugh-
ter in keeping with the Jewish ritual, performed  

by a qualified butcher. The second one is a hawk  
bone – a type of bird used in hunting.

The analysis of the imported objects, which 
were delivered to the northern part of the town 
through trade or exchange, leads to slightly differ-
ent conclusions (see chapter II.13, A. Janowski). 
According to the written sources Szczecin held 
two fairs a week at the beginning of the 12th cen-
tury, while only one took place in most cities. The 
presence of money favoured trade stimulation. 
Majority of early medieval objects should certain-
ly be considered as local products, made as part of 
household activities or in specialized workshops. 
Objects of exchange or trade were most likely ce-
ramic products and combs of antler. Manufactur-
ing and selling objects made of stone materials, 
especially whetstones, is more complicated issue. 
Analysis of the objects from quarter I showed that 
they were made of quartz and sericite slate of Nor-
wegian origin (see chapter II.14.1, M. Szydłowski). 
However, there is no certainty whether in this case 
the object of trade was just the raw material or 
finis hed products.

From the point of view of the town’s economic 
development, particularly important were chang-
es in the organization of production by giving 
the town a right to create guilds for craftsmen. At 
the end of the 13th century there was a shoemak-
ers’ guild, and at the beginning of the 14th centu-
ry at the latest were also butchers’, potters’, black-
smiths’ and tinsmiths’ ones (see chapter V.4 and 
V.5, A. Janowski, A.B. Kowalska). Already at the 
beginning of the 14th century there was a sea mer-
chants’ guild (fraternis mercatorum), and around 
the middle of the century at the latest, also small 
stand sellers’ (institores) and stallholders’ (penes-
trici, haken) guilds who had stalls in various parts 
of the town. The oldest privilege of the stallhold-
ers comes from 1476. It consisted of 24 peop le 
who had shops on lease granted by the town. They 
were located by the River Odra and, among other 
things, food products were sold such as: herring, 
salmon, butter, cheese, as well as soap. In addition, 
there were numerous stalls in the town.

Archaeological sources from the modern pe-
riod discovered in quarter I in the form of hous-
es and movable objects are relatively numerous.  
It can be assumed with a high probability that 
some of the leather and metal items were made by 
the town residents. Some, however, were probab-
ly only their property, and among them there are  
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a few that were certainly imported. The imports 
from southern Europe included some glassware 
while a part of pottery came from the best at that 
time workshops in Dutch Delft (see chapter II.3, 
M. Marcinkowski). Also clay tobacco pipes came 
to Szczecin from manufactures in Gouda, the 
Netherlands (see chapter II.5, B. Walkiewicz). In 
addition, objects from other unidentified German 
or Swedish manufactures were discovered in quar-
ter I. Products made by the West-European crafts-
men were fragments of a silk clothing, an item of 
walrus tusk, an eclogite gaming counter and a sil-
ver sheet cup (see chapter II.11, II.15 and II.13,  
J. Maik, S. Słowiński and A. Janowski).

Modern archaeological finds, especially those 
in the fill of latrine 1, prove local craft work whose 
characteristic feature was imitating foreign forms  

and decorative elements. This is particularly evi-
dent in the pottery vessels which reflect main-
ly the Dutch influence (see chapter II.3, M. Mar-
cinkowski). Craftsmen who made glass pro duc-
ts also took foreign patterns (see chapter II.12,  
A. Wilgocka), as did shoemakers who made the 
mule type shoes on the West-European pattern 
(see chapter II.10, A.B. Kowalska) but used local 
wood (see chapter II.10.2, K. Cywa). Raw mater-
ials imported from Western Europe were also 
used by craftsmen. Still, the series of the late me-
dieval and modern objects are too short to allow 
a detailed analysis of products of the local work-
shops (see chapter II.2, M. Dworaczyk). This gap 
shall be filled by results of archaeological research  
carried out in other parts of the city.

Anna B. Kowalska








