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Abstract:
The paper presents the formal analysis, description of the context of discovery and cultural and
chronological connection of objects and artefacts, which was qualified to the Lusatian Culture.
They have been raised in the course of archaeological excavation conducted in 2012 in the parish
cemetery, which were functioning at the S. Sigismundt Church presumably in the 16th to 18th
century. Archaeological excavation and architectural research in the church and the monastery
complex of the S. Sigismundt in Czestochowa, street Krakowska 1 were carried out in 2011-2013,
which was related to the implementation of the project „Rewitalizacja Zespołu Poklasztornego
parafii św. Zygmunta w Częstochowie”. Among the artefacts of the Lusatian Culture the products
made of clay, i.e. ceramic vessels (157 fragments) and daub lumps (11 fragments) were dominated. Also nine metal artefacts were identified, of which seven made of
 bronze and two of iron.
In the grave 945 flint artefact was occurred. Ceramic and metal artefacts on formal features can
be combined with the people of the Lusatian Culture, and more specifically with highlighted by
Marek Gedl częstochowsko-gliwickia subgroup of górnośląsko-małopolska group of Lusatian
Culture which existed in the end of the Bronze Age and early Iron Age. Fragments of Lusatian
Culture pottery have been found throughout the excavated area mostly as secondary deposits
in early modern skeletal graves, and only for objects 4 and 8 as original deposits. Probably
the objects and artefacts are damaged graves which are the remains of a large cemetery of the
Lusatian Culture of the górnośląsko-małopolska group. In Częstochowa the cemetery of Lusatian Culture such as Częstochowa-Mirów, Częstochowa-Raków, Częstochowa-Wyczerpy Dolne, Częstochowa-Gnaszyn Dolny were identified and documented, which were located mostly
on the periphery of the modern city of Częstochowa. Therefore, the discoveries made during

the excavations in the parish cemetery which were functioning at the S. Sigismundt Church
presumably in the 16th to 18th century complete the vision of the culture and enrich our knowledge about the people living in the late Bronze Age and early Iron Age on the territory of the
contemporary centre of Czestochowa.
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WSTĘP
Na terenie zespołu kościelno-klasztornego pw. św. Zygmunta w Częstochowie, mieszczącego się przy ulicy Krakowskiej 1 (ryc. 1), w latach 2011-2013
podjęto szereg działań związanych z realizacją projektu „Rewitalizacja Zespołu
Poklasztornego parafii św. Zygmunta w Częstochowie”1. Wśród wielu prac przeprowadzone zostały szeroko zakrojone badania archeologiczne i architektoniczne.
Na zlecenie parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi kierowali Roland Marek oraz Jacek Wojcieszak (Marek
i in. 2014).

Ryc. 1. Częstochowa, ul. Krakowska 1, lokalizacja parafii pw. św. Zygmunta
(rys. J. Wojcieszak)

Od listopada 2011 roku do stycznia 2012 roku wykonano trzy wykopy sondażowe: między budynkiem poklasztornym, a ulicą Krakowską w miejscu, gdzie zaprojektowano budynek B (wykop 1/2011; ryc. 2), na dziedzińcu południowym (wykop
2/2011; ryc. 2) oraz na dziedzińcu północnym (wykop 3/2011; ryc. 2). Wiosną 2012
roku rozpoczęto prace budowlane polegające na wyburzeniu zabudowań XX-wiecznych oraz przygotowanie terenu między kościołem, a budynkiem poklasztornym pod
projektowany kompleks duszpastersko-socjalny (budynek C), gdzie założono wykop
4/2012 (ryc. 2). Badania archeologiczne objęły fragment nekropolii o powierzchni
405 m2, będącej pozostałością cmentarza parafialnego funkcjonującego przy kościele
św. Zygmunta, przypuszczalnie w XVI-XVIII w. Podczas prac wykopaliskowych wyeksplorowano 1093 groby, zawierające w sumie 1256 szkieletów. W trakcie odsłaniania
wspomnianych grobów, na całym terenie objętym badaniami natrafiano na przedmioty metalowe oraz fragmenty naczyń ceramicznych, które niezwiązane były z grobami
wczesnonowożytnymi. Na podstawie cech morfologicznych i stylistycznych zostały
1 Program realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Śląskiego.
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one zakwalifikowane do kultury łużyckiej. W niniejszym artykule zaprezentowana
zostanie analiza formalna zabytków tej kultury, opis kontekstu ich odkrycia oraz
przynależność kulturowa i chronologiczna.

Ryc. 2. Częstochowa, ul. Krakowska 1. Plan sytuacyjny terenu badań archeologicznych
(rys. J. Wojcieszak)

ANALIZA OBIEKTÓW NIERUCHOMYCH
Materiały zabytkowe związane z kulturą łużycką zostały zlokalizowane
w obrębie wykopu 4/2012 (ryc. 3) i pochodzą z 2 obiektów, w których zidentyfikowano jedynie zabytki kultury łużyckiej (obiekt 4, 8) oraz z 20 grobów szkieletowych związanych z wczesnonowożytnym cmentarzem przykościelnym (obiekt
9, grób 230, 348, 383, 485, 614, 698, 701, 719, 730, 765, 823, 892, 933, 940, 945,
949, 950, 951, 968). Dla kilku fragmentów naczyń ceramicznych nie można było
dokładnie określić okoliczności odkrycia (tzw. znaleziska luźne).
Obiekt 4 znajdował się we wschodniej części wykopu 4/2012, nieopodal
fundamentów odkrytej kaplicy. Był on zniszczony przez wkopy wczesnonowożytnych jam grobowych. Udało się uchwycić jedynie jego spąg, w rzucie poziomym
miał on kształt owalny i mierzył około 20 cm. Profil obiektu zachował się częściowo w profilu pod fundament kaplicy i miał kształt trapezowaty o głębokości 20
cm (ryc. 4). W zachowanej warstwie spągowej wystąpiły dwie warstwy obiektu:
1. jasnoszara próchnica przemieszana z żółtym drobnoziarnistym piaskiem oraz
2. ciemnoszara próchnica w układzie drobnoplamistym z żółtobrunatnym piaskiem. W wypełnisku znajdowały się spore ilości węgli drzewnych. Z obiektu pochodzą fragmenty naczyń ceramicznych: misy, czarki oraz naczynia wazowatego
(ryc. 13). Można przypuszczać, że był to zniszczony grób ciałopalny.
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Ryc. 3. Częstochowa, ul. Krakowska 1, wykop 4/2012. Plan cmentarza wczesnonowożytnego z zaznaczonymi obiektami, w których znaleziono zabytki kultury łużyckiej
(opracowanie i rys. J. Wojcieszak)

Obiekt 8 znajdował się w zachodniej części wykopu, w bezpośrednim sąsiedztwie wczesnonowożytnego grobu szkieletowego 945 (ryc. 5, 6). Był on częściowo zniszczony (długość około 60 cm i szerokość około 30 cm) przez młodsze pochówki szkieletowe, w tym przez grób nr 945, w którym znaleziono ozdoby kultury
łużyckiej. Pierwotnie rzut poziomy obiektu mógł być mieć kształt owalny. W rzucie
pionowym był nieckowaty o głębokości około 30 cm. Wypełnisko obiektu stanowił
żółty, drobnoziarnisty piasek przemieszany z fragmentami węgli drzewnych i przepalonymi kośćmi. Podczas eksploracji natrafiono na fragmenty garnka leżącego
bokiem, w jego wnętrzu znajdował się czerpak (ryc. 7, 8). Charakterystyka wypełniska oraz inwentarz ceramiczny (ryc. 12A, D) przemawiają za tym, że był to
zniszczony grób ciałopalny.
ANALIZA ZABYTKÓW RUCHOMYCH
Wśród zabytków należących do kultury łużyckiej dominuje ceramika naczyniowa (157 fragmentów) oraz polepa (11 fragmentów). Zidentyfikowano także
9 przedmiotów metalowych, z czego 7 wykonanych z brązu oraz 2 z żelaza (tabela 1).
W grobie 945 wystąpił zabytek krzemienny (ryc. 12E).

Nowe dane do poznania kultury łużyckiej na terenie Częstochowy
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Ryc. 4. Częstochowa, ul. Krakowska 1, wykop 4/2012. Profil obiektu 4
(rys. M. Gębicki, uzupełnienia J. Wojcieszak)

ZABYTKI METALOWE
Wszystkie zabytki metalowe zostały znalezione w grobie wczesnonowożytnym 945 lub w jego najbliższym sąsiedztwie (tabela 1). Są to:
- 4 zawieszki skroniowe wykonane z brązu,
- 3 guziczki wykonane z brązu,
- 2 bransolety/nagolenniki wykonane z żelaza.
Zawieszki skroniowe od 2. do 4. zwojowych osiągają rozmiary od 3,5 cm
do 4,8 cm (ryc. 9C-E). Reprezentują one najliczniej występujący na cmentarzysku w Częstochowie-Rakowie typ zawieszek skroniowych wykonanych z drutu
brązowego w przekroju okrągłym, o średnicy 2-3 mm i cieniejących końcach
(Błaszczyk 1965, 168).
Kolejne zabytki metalowe to 3 sztuki brązowych guziczków (ryc. 9F-H;
10). Ich kształt miseczkowato wygiętej blaszki zaopatrzonej w dwie przeciwległe, trójkątne wypustki pozwala zaliczyć je do typu 1, jaki zaproponował Błaszczyk (1965, 169) dla guziczków pochodzących z Częstochowy-Rakowa. Analogie pozwalają datować je na wczesny okres halsztacki (Błaszczyk 1965, 170-171).

46

D. Łaciak, R. Marek, J. Wojcieszak

Ryc. 5. Częstochowa, ul. Krakowska 1, wykop 4/2012. Rzut poziomy obiektu 8 i grobu
945 (rys. M. Gębicki, uzupełnienia J. Wojcieszak)

Ryc. 6. Częstochowa, ul. Krakowska 1, wykop 4/2012. Rzut poziomy obiektu 8
i grobu 945 (fot. M. Gębicki)

Nowe dane do poznania kultury łużyckiej na terenie Częstochowy

Ryc. 7. Częstochowa, ul. Krakowska 1, wykop 4/2012. Profil obiektu 8
(rys. M. Gębicki, uzupełnienia J. Wojcieszak)

Ryc. 8. Częstochowa, ul. Krakowska 1, wykop 4/2012. Profil obiektu 8
(fot. M. Gębicki)
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Tabela 1. Częstochowa, ul. Krakowska 1. Charakterystyka zabytków metalowych
kultury łużyckiej
Nr grobu

945

945

945

Nr zabytku

Lokalizacja

ozdoba nr 1

ozdoba nr 3

ozdoba nr 4

lewe
przedramię

Rycina

zawieszka skroniowa wykonana
z brązowego drutu o końcach lekko
ścienionych, trzyzwojowa, średnica 4,3 cm, drut w przekroju owalny
o średnicy 0,3 cm

9C

zawieszka skroniowa z brązowego
drutu o końcach lekko ścienionych,
dwuzwojowa, średnica - 4,8 cm, drut
miejscami w przekroju owalny,
miejscami czworokątny
o średnicy 0,3 cm

9D

zawieszka skroniowa wykonana
z brązowego drutu, czterozwojowa,
średnica - 3,6 cm, drut w przekroju
owalny, miejscami czworokątny
o średnicy 0,3 cm

9E

trzy guziczki wykonane z blachy
brązowej, kształt czworokątny, na
przeciwległych końcach ramiona lekko
wydłużone i zagięte do wewnątrz, cała
blaszka lekko wklęsła

945

945

Opis

zawieszka skroniowa wykonana
z brązowego drutu, średnica 3,5 cm, drut w przekroju owalny
o średnicy 0,2 cm

-

bransoleta/nagolennik wykonana
z żelaznego drutu o końcach lekko
ścienionych zachodzących na siebie,
średnica - 6,7 cm, drut w przekroju
owalny o średnicy 0,8 cm

1
na N od gr.
945, w piasku
calcowym
2

bransoleta/nagolennik wykonana
z żelaznego drutu o końcach lekko
ścienionych zachodzących na siebie,
o średnicy 6,5 cm, drut
w przekroju owalny o średnicy
0,7 cm

9F-H;
10A-C

-

9A

9B
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Ryc. 9. Częstochowa, ul. Krakowska 1. Ozdoby kultury łużyckiej znalezione w grobie
945: A-B - żelazne bransolety/nagolenniki, C-E - brązowe zawieszki skroniowe,
F-H - brązowe guziczki (rys. M. Babiarz)
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Ryc. 10. Częstochowa, ul. Krakowska 1. A-C - guziczki brązowe z grobu 945
(fot. J. Wojcieszak)

Ryc. 11. Częstochowa, ul. Krakowska 1. Formy naczyń ceramicznych kultury łużyckiej
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Typ 1 guziczków brązowych jest rozpowszechniony na mniejszą skalę niż typ
2 guziczków półkolistych z uszkiem. Zarówno jedne jak i drugie to element, będący częścią składową diademu, czyli ozdoby głowy w postaci paska z materiału
organicznego (tkanina lub skóra) z przymocowanymi do niego guziczkami i zawieszkami skroniowymi (np. Młodkowska-Przepiórowska 2010, 157-158).
Na północ od grobu nr 945, w piasku calcowym, znajdowały się żelazne
bransolety lub nagolenniki wykonane z drutu w przekroju okrągłym o końcach
lekko ścienionych zachodzących na siebie (ryc. 9A-B). Przypominają one podobnie uformowane egzemplarze z brązu licznie spotykane na cmentarzyskach grupy górnośląsko-małopolskiej. Można je wiązać z okresem halsztackim (Błaszczyk
1965, 174-175).
CERAMIKA NACZYNIOWA
Wśród 157 fragmentów ceramicznych udało zidentyfikować się następujące formy ceramiki naczyniowej: misy (8 fragmentów), czerpaki (51 fragmentów),
naczynia wazowate (44 fragmenty), naczynie flaszowate (3 fragmenty), garnki (43
fragmenty). Jedynie 2 fragmenty nie wykazywały cech morfologicznych umożliwiających określenie formy, a 6 fragmentów mogło należeć zarówno do mis, jak
i czerpaków (ryc. 11).
Fragmenty zakwalifikowane, jako misy i czerpaki reprezentują formy
półkuliste, bez wyodrębnionej szyjki (ryc. 13A; 14A) lub profilowane (ryc. 12A;
15). Formy półkuliste są typowe dla kultury łużyckiej i nie stanowią elementu datującego (Błaszczyk 1965, 161-162). Natomiast formy profilowane spotykane są
w młodszej fazie epoki brązu i w okresie halsztackim (Dobrzańska-Szydłowska,
Gedl 1962, 80).
Naczynia wazowate Włodzimierz Błaszczyk, nazywa czarkami (Błaszczyk
1965, 157-161). Zidentyfikowane w materiałach opisywanego stanowiska, fragmenty naczyń wazowatych mniejszych (ryc. 13B), jak i większych rozmiarów (ryc.
13C) można łączyć z formami o brzuścu zbliżonym do dwustożkowatego, które
mniej licznie wystąpiły na cmentarzysku w Częstochowie-Rakowie. Natomiast
z grobu 485 pochodzą fragmenty małego naczynia wazowatego z uszkami, o brzuścu baniastym (ryc. 14B). W grobie 945 znalezione zostały fragmenty, które zaliczyć można do naczynia tzw. flaszowatego, o czym świadczy długa i wąska szyjka
(ryc. 12B) oraz prawdopodobnie naczynia wazowatego z lejowato uformowanym
wylewem (ryc. 12C).
Wśród garnków wyróżnić można formę beczułkowatą bez wyodrębnionej
szyjki (ryc. 12D) oraz formę jajowatą (ryc. 14C). Garnki jajowate i beczułkowate
pochodzące z cmentarzysk w Częstochowie-Raków oraz Łabędach-Przyszówce są
powszechne w obrębie grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej i występują w młodszej fazie epoki brązu i w okresie halsztackim. Na pozostałym obszarze tej kultury są zazwyczaj rzadko spotykane (poza okazami z wyodrębnionym
dnem - Błaszczyk 1965, 154-155; Dobrzańska-Szydłowska, Gedl 1962, 77).
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Ryc. 12. Częstochowa, ul. Krakowska 1. Zabytki ceramiczne i krzemień kultury łużyckiej:
A, D – garnek i czerpak z obiektu 8, B-C – fragmenty naczyń z grobu 945,
E – krzemień z grobu 945 (rys. M. Babiarz)

Nowe dane do poznania kultury łużyckiej na terenie Częstochowy

Ryc. 13. Częstochowa, ul. Krakowska 1. A-C - fragmenty naczyń kultury łużyckiej
z obiektu 4 (rys. M. Babiarz)

53

54

D. Łaciak, R. Marek, J. Wojcieszak

Ryc. 14. Częstochowa, ul. Krakowska 1. A-C - fragmenty naczyń kultury łużyckiej
z grobu 485 (rys. M. Babiarz)
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Technologia wykonania naczyń jest dość jednolita. Garnki posiadają powierzchnie chropowacone w wyniku obrzucenia jej roztworem gliny o średnioi gruboziarnistej domieszce. Taka powierzchnia była następnie przecierana palcami, co
pozostawiło po sobie smugi najczęściej układające się ukośne (ryc. 14C). Natomiast misy, czerpaki i naczynia wazowate posiadają powierzchnie gładzone koloru
ciemno szarego lub czarnego. Są one wykonane starannie, z gliny o średniej zawartości grubszych frakcji domieszki skalnej.
Informacji o sposobie mocowania uch dostarczyły fragmenty naczynia
wazowatego pochodzącego z grobu 485 (ryc. 14B). Małe ucha zostały zamocowane w ściance naczynia przy pomocy czopu. Takie rozwiązanie stosowane było
powszechnie w wytwórczości garncarskiej ludności kultury łużyckiej (Szydłowska
1972, 120, ryc. 18) także dla innych form naczyń, co odnotowane zostało np. na
cmentarzysku w Częstochowie-Mirowie (Młodkowska-Przepiórowska 2000, 55,
ryc. 3.2a, 3.2b, 4.1).

Ryc. 15. Częstochowa, ul. Krakowska 1. Czerpak z obiektu 8 (fot. J. Wojcieszak)
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POLEPA
W grobie 968 znaleziono 11 fragmentów polepy (ryc. 16). Fragmenty te
z jednej strony są płaskie natomiast druga strona jest nierówna, pofalowana jakby
„odklejona” od innego przedmiotu lub powierzchni. Co charakterystyczne, fragmenty polepy mają nakładające się na siebie, różniące się kolorem, cienkie warstwy gliny w liczbie od 2 do 4, co widoczne jest w ich przekroju (ryc. 16A). Płaska
powierzchnia zewnętrzna jest biała lub kremowa, natomiast kolejne warstwy są
koloru pomarańczowego lub brązowego i szarego. Zauważono, że na 4 fragmentach przypowierzchniowa kremowa warstwa pokryta jest równoległymi lub prostopadłymi do siebie, drobnymi liniami (ryc. 16A-C). Są to ślady pozostawione po
palcach lub jakimś materiale za pomocą, których nakładana była powierzchniowa,
bardzo cienka warstwa gliny.
Polepie znalezionej we wczesnonowożytnym grobie nr 968 nie towarzyszyły inne zabytki pradziejowe. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, z jakim odcinkiem przeszłości należy ją łączyć. Polepa jest często spotykana na osadach już
od młodszej epoki kamienia. Niezmiernie rzadko jednak obserwuje się na fragmentach polepy nakładane na siebie, różnokolorowe, cienkie warstewki gliny.
PRZYNALEŻNOŚĆ KULTUROWA I CHRONOLOGICZNA
Zabytki ceramiczne i metalowe na podstawie cech formalnych mogą być
łączone z ludnością kultury łużyckiej, a ściślej z wyróżnioną przez Marka Gedla
podgrupą częstochowsko-gliwicką grupy górnośląsko-małopolskiej tej kultury
(Gedl 1959; 1962, 160), datowaną na koniec epoki brązu i wczesną epokę żelaza.
Formy naczyń ceramicznych zrekonstruowane na podstawie zachowanych fragmentów - garnek, czerpak, misa, naczynie wazowate - stanowią pewnego
rodzaju zestaw grobowy powtarzający się na innych cmentarzyskach grupy górnośląsko-małopolskiej. Trudno rozstrzygnąć jednoznacznie czy był to inwentarz
grobów ciałopalnych czy szkieletowych. Zabytki z obiektu 4 i 8 zalegały w wypełniskach, które przemieszane były z fragmentami węgli drzewnych i przepalonymi
kośćmi, co przemawiać może za tym, że były to groby ciałopalne. Natomiast zabytki metalowe znalezione w zniszczonym grobie wczesnonowożytnym 945 (zawieszki skroniowe, guziczki oraz żelazne bransolety/nagolenniki) stanowią standardowe wyposażenie zarówno grobów szkieletowych jak i ciałopalnych grupy
górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej (np. stanowisko Częstochowa-Raków:
Prokopowicz 1961; Błaszczyk 1965; Kosiński, Wieczorek-Szmal 2007; stanowisko
Częstochowa-Wyczerpy Dolne: Młodkowska-Przepiórowska 2001; stanowisko
Pawełki: Młodkowska-Przepiórowska 2010; stanowisko Przeczyce: Szydłowska
1972).
Cmentarz parafialny funkcjonujący przy kościele św. Zygmunta był bardzo intensywnie użytkowany. Świadczy o tym stan zachowania jam grobowych, jak i szkieletów – od zachowanych w całości po szczątkowe, zawierające jedynie kości czaszki, nóg
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Ryc. 16. Częstochowa, ul. Krakowska 1. A-C - fragmenty polepy z grobu 968
(fot. J. Wojcieszak)
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Ryc. 17. Rozmieszczenie stanowisk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na terenie
Częstochowy. A – cmentarzyska: 1 - Gnaszyn Dolny, 2 - Mirów, 3 - Raków, 4 - Wyczerpy
Dolne, 5 - Stare Miasto, ul. Krakowska 1; B – pozostałości osady lub ślady osadnictwa;
C – przypuszczalna osada obronna w Siedlcu, na wzgórzu „Gąszczyk” (na podstawie Gedl
2002, ryc. 18 z uzupełnieniami autorów artykułu)

czy korpusu. Taki stan rzeczy był spowodowany wielokrotnym przekopywaniem
powierzchni cmentarza podczas przygotowywania nowych grobów. Fragmenty
naczyń ceramicznych kultury łużyckiej znajdowane były właściwie na całym terenie objętym badaniami, przeważnie na złożu wtórnym, w wypełniskach wczesnonowożytnych grobów szkieletowych, a tylko w przypadku obiektów 4 i 8 na złożu
pierwotnym. Porównując niwelacje znalezionych fragmentów można stwierdzić,
iż ceramika kultury łużyckiej przemieszczana była do jam grobów wczesnonowożytnych ze zniszczonych obiektów kultury łużyckiej i odnajdywano ją zarówno
w grobach pierwszego poziomu eksploracyjnego (najwyżej), jak i w grobach zalegających niżej.
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Zabytki oraz obiekty kultury łużyckiej rozpoznane podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie cmentarza parafialnego przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie stanowią najprawdopodobniej pozostałości zniszczonych
grobów kultury łużyckiej, pochodzących z cmentarzyska o obrządku birytualnym
charakterystycznym dla grupy górnośląsko-małopolskiej.
ZAKOŃCZENIE
Na terenie Częstochowy do tej pory udało się zidentyfikować i udokumentować cmentarzyska kultury łużyckiej takie jak Częstochowa-Mirów (Młodkowska-Przepiórowska 1995, 1997, 2000), Częstochowa-Raków (Prokopowicz
1961; Błaszczyk 1965: Kosiński, Wieczorek-Szmal 2007), Częstochowa-Wyczerpy Dolne (Młodkowska-Przepiórowska 2001) oraz Częstochowa-Gnaszyn Dolny
(Gedl 2002), które poza jednym zlokalizowane są na obrzeżach współczesnej Częstochowy. Natomiast rejon samego centrum, czyli rynku Starego Miasta pozostawał pustym obszarem bez zidentyfikowanych stanowisk kultury łużyckiej (Gedl
2002, ryc. 18). Dlatego też odkrycia dokonane w trakcie prac wykopaliskowych
na cmentarzu parafialnym kościoła św. Zygmunta uzupełniają obraz kulturowy
i wzbogacają naszą wiedzę o ludziach żyjących na przełomie epoki brązu i wczes nej
epoki żelaza na terenie dzisiejszego centrum Częstochowy (ryc. 17).
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