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Abstract The aim of this paper is to present the results of excavations conducted on the early medieval 
stronghold located near the village Nowy Kościół in Świerzawa district (SW Poland, Sudeten). 
This archaeological site due to excavation conducted in 2014 and 2015 was restored to the Silesian 
archeology, because in the earlier studies it occured as completely destroyed. During the excavation 
there was recognized a construction of shafts and the entrance gate, two residential buildings and 
other objects of an economic nature.
The shafts were built with boxes made of fir and filled with stones. There was probably only one gate 
leading to the stronhold which was built in a form of so-called gateway tunnel. Under the shaft it was 
also discovered a single bowl of Silesian type as a foundation offering. Residential buildings inside 
this small fort were erected on specially prepared platforms. They had a small stone foundation on 
which had been mounted structures framework. Stylistic pottery features as well as radiocarbon 
dating allowed unquestionably to put the object in the ninth century. Moreover palynological studies 
and the analysis of wooden samples allow for a broader view on human everyday life in mountain 
area. The results of the presented research allowed to state that this is a single-phase object, operat-
ing for no more than 100 years and presumably keeping the role of a guardian of the valley Kaczawa 
inlet in the vicinity of agates deposits.

Keywords:  The Early Middle Ages, strongholds in Sudeten, environmental studies, housing in the 
mountainous area, foundation offering, Kaczawskie Foothills, Trebouane

WSTĘP

Dolina Kaczawy jest rejonem od lat skupiającym zainteresowanie archeologów róż-
nych epok (Bagniewski 1988; Bronowicki 2000, 2001, 2001a; Demidziuk 2005; Gedl 
1986; Jaworski 1988; 2005, 2008; Kaletynowie, Lodowski 1968; Masojć 2004; Stolarczyk 
2009; Wiśniewski 2004; Zotz 1939). Znajdujące się tam liczne stanowiska z epoki 
kamienia, epok metali i średniowiecza czynią zeń obszar nader ciekawy, aczkolwiek 
wciąż mało rozpoznany. W latach 2014‒2015 przeprowadzono badania weryfikacyjne 
grodziska w Nowym Kościele na Pogórzu Kaczawskim. Obiekt ten, niebadany dotąd 
wykopaliskowo, wymagał rozpoznania niemal w całym zakresie, a więc ustalenia jego 
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chronologii, konstrukcji wałów, funkcji założenia, charakteru potencjalnej zabudo-
wy wewnętrznej oraz zaplecza gospodarczego w najbliższym jego otoczeniu. Prace 
wykopaliskowe, przeprowadzone z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego w ramach letnich ćwiczeń terenowych, pozwoliły na rozpoznanie 
postulowanych w programie badań powyższych niejasności. Warto zwrócić uwagę 
również na fakt, że grodzisko w Nowym Kościele, stan. 4 praktycznie nie występuje 
w literaturze poświęconej wczesnemu średniowieczu, z uwagi na niezbyt fortunne 
sklasyfikowanie tego obiektu jako zniszczonego (Demidziuk 2005, 71; Lodowski 1980, 
225). Weryfikacji terenowej potencjalnie nieistniejącego obiektu podjął się w maju 
2006 r. prof. Krzysztof Jaworski, natrafiając tam na niewielkie wały obecne na bezi-

Ryc. 1. Usytuowanie grodziska względem doliny Kaczawy, oprac. A. Łuczak, E. Lisowska
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miennym wyniesieniu, oznaczonym na mapie wysokością 294,4 m n.p.m., na północ 
od szczytu Wołek. Odkrycia tego dokonał on rok po publikacji monografii grodów 
sudeckich, dlatego też stanowisko to nie zostało ujęte w znajdującym się w tejże książce 
wykazie grodzisk (Jaworski 2005, 33‒35). Według przeprowadzonych wówczas oględzin 
jako potencjalne zagrożenie dla stanowiska K. Jaworski wskazał funkcjonujące u jego 
podnóża i w przyległych dolinach pola agatonośne, należące do najsłynniejszych 
miejsc występowania tej odmiany krzemionki w Polsce. Z tej przyczyny są one bardzo 
intensywnie eksploatowane przez poszukiwaczy minerałów. Równocześnie, zdaniem 
prof. K. Jaworskiego, bliskość występowania złóż agatów mogła mieć właśnie wpływ 
na takie, a nie inne usytuowanie obiektu. W marcu 2008 r. podjęto szczegółowe oglę-

Ryc. 2. Plan warstwicowy grodziska w Nowym Kościele, oprac. A. Łuczak
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dziny obiektu (K. Jaworski, E. Lisowska, A. Pankiewicz, S. Rodak, P. Rzeźnik), lecz 
nie stwierdzono wówczas w kretowinach i wykrotach (w obrębie wzgórza) zalegania 
jakiegokolwiek materiału zabytkowego.

Przed przeprowadzeniem wykopalisk oprócz wizji terenowej wykonano również 
analizę geomorfologii stanowiska, w oparciu o istniejące dla tego obszaru dane ze 
skaningu lotniczego, które potwierdziły formę terenową tego stanowiska, pozwala-
jąc je bezspornie sklasyfikować jako grodzisko (ryc. 1, 2). W ramach prac podjętych 
w latach 2014‒2015 założono i wyeksplorowano 10 wykopów badawczych w obrębie 
obiektu i w jego najbliższym otoczeniu (ryc. 3). Wykopy te lokalizowano w różnych 
miejscach, a często wybór ich lokalizacji dyktowany był obecnym drzewostanem 
(sosna, świerk i brzoza), pokrywającym gęsto cały obiekt, oraz obecnością kilku 
pokaźnych mrowisk (chronionych tu w ramach Natury 2000). W 2014 r. przebadano 
łącznie 30 m2, a w 2015 r. – 75 m2.

Ryc. 3. Rozplanowanie wykopów w obrębie grodziska i poza nim w latach 2014‒2015. Na czerwono 
zaznaczono wykopy z 2014 r., na niebiesko z 2015 r., oprac. E. Lisowska, A. Łuczak
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POŁOŻENIE STANOWISKA ORAZ ROZMIESZCZENIE 
WYKOPÓW WYKONANYCH W LATACH 2014‒2015

Grodzisko w Nowym Kościele położone jest na Pogórzu Kaczawskim, na szczycie 
bezimiennego wzniesienia o wysokości 294,4 m n.p.m., znajdującego się na północ 
od szczytu Wołek (ryc. 2). Ze stanowiska rozciąga się, w kierunku wschodnim, roz-
legła panorama na dolinę rzeki Kaczawy, w szczególności obejmując widok na jej 
północny wlot od strony Równiny Chojnowsko-Złotoryjskiej. Rejon ten znany jest 
przede wszystkim z występowania agatów, będących często przedmiotem zaintere-
sowania poszukiwaczy kamieni ozdobnych (Kryza, Niśkiewicz 1973; Kryza, Kryza 
1982), geologów oraz kolekcjonerów minerałów. Fakt ten spowodował, że w trakcie 
prowadzonych prac weryfikacyjnych w latach 30. XX wieku oraz po wojnie uznano 
grodzisko za całkowicie zniszczone w wyniku wydobywania tych minerałów. Usta-
lenia te wynikły z fatalnej omyłki terenowej, której świadectwem jest notka z 1937 r. 
(Archiwum Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu: MA O.MMW: DzDN-AN, 
sygn. MA/A/114, s. 8; notatka z 9.10.1937 r.). Grupa badaczy, zamiast skierować się 
na wspomniane wyniesienie 294,4 m n.p.m., trafiła na pobliski szczyt Wołek, gdzie 
rzeczywiście teren zniszczony jest licznymi wykopami pozostawionymi przez po-
szukiwaczy agatów.

Badania wykopaliskowe w 2014 r. koncentrowały się głównie w obrębie wnętrza 
obiektu, otoczonego wałem osiągającym do 1 m wysokości. Dwa wykopy usytuowa-
no na wypłaszczeniach majdanu grodziska, trzeci przecinał wał w miejscu, gdzie 
był on najlepiej zachowany. We wszystkich wykopach odnotowano występowanie 
ceramiki, która formą oraz stylistyką ornamentu nawiązuje do naczyń znanych z IX 
i prawdopodobnie również początku X wieku (Pankiewicz 2012, 90‒104). W jednym 
z wykopów odkryto pozostałości zabudowy, najprawdopodobniej o konstrukcji zrę-
bowej. W 2015 r. założono wykopy poniżej grodziska, a także kontynuowano badanie 
jego wnętrza. Odkryto kolejne relikty zabudowy mieszkalnej, bramę prowadzącą 
do obiektu oraz pozostałości po różnej działalności gospodarczej wewnątrz grodu. 
Nie stwierdzono funkcjonowania podgrodzia w pobliżu badanego założenia.

ARCHIWALIA

Stanowisko w Nowym Kościele, pomimo że nie prowadzono na nim prac wykopa-
liskowych, ma niezwykle interesującą historię badań. Otóż w 1872 r. podczas prowa-
dzenia prac leśnych odkryto tu jednorodny skarb 14 żelaznych mis typu śląskiego. 
Z uwagi na brak szczegółowej lokalizacji znaleziska zostało ono odnotowane jako 
pochodzące ze Złotoryi (Goldberg) i pod taką nazwą funkcjonuje również w star-
szych archiwaliach (ryc. 4b). Do muzeum trafiło w jakiś czas po odkryciu jedynie 5 
mis z całego zespołu. W liście z 7.11.1878 r., którego autorem był bliżej nieznany A. 
Rimke, opisano również dokładny kontekst znalezienia i zalegania mis (ryc. 4a). Z 
listu wynika, że leżały one jedna na drugiej dnem do góry, poukładane od największej 
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Ryc. 4. Fragmenty dokumentacji archiwalnej stanowiska nr 4 w Nowym Kościele: a – strona listu 
z 1878 r. z zaznaczonym układem mis; b – jedna z mis żelaznych zinwentaryzowana przez badaczy 
niemieckich; c – list z 1937 r. wskazujący na całkowite zniszczenie stanowiska (Archiwum Muzeum 
Miejskiego Wrocławia, MA O.MMW: DzDN-AN, sygn. MA/A/114)
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do najmniejszej, tak że najszersza znajdowała się najniżej (list w tym miejscu zaopa-
trzony jest w schematyczny rysunek). Weryfikacji terenowej lokalizacji znaleziska 
podjęto się dużo później, po wymianie serii notatek. Sugerowano wówczas wczesno-
średniowieczną chronologię stanowiska. Pogląd ten zweryfikowano ponownie w 1937 
r., nazywając już pozostałości wałów obecne na „Ochsenkoppe” jako pochodzące 
z późnego średniowiecza (wg wcześniejszej informacji dr. Boege). Stanowisko zwery-
fikowano jednak negatywnie (ryc. 4c), odnotowano jedynie obecność pola wybierzysk 
po poszukiwaczach agatów. Przypuszczalnie zbieg okoliczności sprawił, że zamiast 
na niewielki, mało wyraźny szczyt wycieczka archeologów dotarła na położony tuż 
obok niego Wołek, omijając wyniesienie z grodziskiem wczesnośredniowiecznym. 
Dlatego też w późniejszej literaturze (Lodowski 1980) grodzisko to występuje jako 
całkowicie zniszczone bądź pomijane jest w komentarzach.

ROZPLANOWANIE GRODU I KONSTRUKCJA WAŁÓW

Grodzisko położone jest na kulminacji wyniesienia o wysokości 294,4 m n.p.m., 
górującego po południowo-wschodniej stronie doliny Piekielnego Potoku. Obiekt 
należy do stosunkowo niewielkich, jego powierzchnia ma około 6 arów. Założenie to 
jest obiektem jednoczłonowym, w rzucie przypominającym łezkę. Wały grodziska, 
stosunkowo słabo zarysowane w terenie, nie przekraczają obecnie 1 metra deniwelacji 
względem wnętrza obiektu (ryc. 5a). Uwagę zwraca również niejednorodna wysokość 
wałów – od strony południowej i wschodniej tworzą one wyraźny półokrąg, zamyka-
jący wnętrze grodziska od strony doliny Kaczawy. Z kolei w zachodniej części obiek-
tu, od strony doliny Piekiełko, wały są niemal niewidoczne. Taki stan rzeczy może 
wynikać z ich osunięcia wskutek ruchów masowych po najbardziej stromym stoku 
okalającym grodzisko (o nachyleniu ok. 45 stopni) lub z pierwotnej ich konstrukcji 
– podobnej do tych znanych z grodzisk typu ostroŽna, gdzie w miejscu największej 
stromizny nie stawiano dodatkowo fortyfikacji, bądź miały one charakter czysto 
symboliczny. W obrębie wałów grodziska widoczne są trzy obniżenia, dwa z nich 
wyróżniają się w miejscach, gdzie dochodzą one do najbardziej eksponowanej strony 
wzgórza (w części północnej i południowo-zachodniej), jedno wyraźne obniżenie 
przerywa wał w części północnej. Dodatkowo na całym obwodzie w miejscach naj-
wyższej kulminacji wałów zaobserwowano niewielkie doły o głębokości około 20 cm 
i średnicy 40 cm. Występują one w dość regularnych odstępach, około 1,5 metra od 
siebie (najwyraźniejsze we wschodniej części wałów).

W celu rozpoznania konstrukcji obronnych grodziska w ich obrębie założono trzy 
wykopy badawcze. Wykop II/2014 w partii południowej przecinał wał oraz obejmował 
część wnętrza obiektu (ryc. 5b). Wykop IA/2015 założono w miejscu wyraźnego obni-
żenia przerywającego wał po stronie wschodniej, podobnie również wykop VIII/2015 
założono w północnej części obiektu przy wyraźnym obniżeniu.

Relikty badanych wałów tworzyły rozsypiska licznych kamieni, o wymiarach 
dochodzących w nielicznych wypadkach nawet do 50 cm długości krawędzi poszcze-
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Ryc. 5. Umocnienia grodziska: a – widok na wały w północnej części grodziska; b – prze-
krój przez wał w wykopie II/2014, fot. E. Lisowska
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gólnych bloków. Samo jądro wału wyraźnie odcina się od pozostałych nawarstwień 
poprzez obecność pomiędzy kamieniami pomarańczowej sypkiej warstwy, wystę-
pującej w obrębie obserwowanych nawarstwień jedynie w wykopach przecinających 
bądź dochodzących do wałów (ryc. 6). Wnętrza wałów tworzyła najpewniej drewniana 
konstrukcja wypełniona drobnymi kamieniami (skrzynie) i luźną ziemią, poprzeci-
nana odcinkami, gdzie trzon wału opierał się jedynie na dopasowanych do siebie ka-
mieniach. Bardzo wyraźne ślady takiego rusztowania odnotowano w wykopie IA/2015 
oraz VIII/2015, w postaci dobrze zachowanych, ułożonych horyzontalnie spalonych 
bali jodły. Śladów takiej konstrukcji nie zaobserwowano w wykopie II/2014 najpełniej 

Ryc. 6. Przekrój przez wał grodziska w wykopie II/2014, rys. E. Lisowska, D. Charczyń-
ska, M. Szewczuk
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przecinającym najlepiej dziś zachowany odcinek wału. Pozostałością wzmocnienia 
w tym miejscu mogły być większe kamienie, ułożone po stronie wewnętrznej i ze-
wnętrznej, związane lichą pierwotnie konstrukcją (opartą być może na niewielkich 
gałęziach), której enigmatyczne ślady w postaci niewielkich czarnych przebarwień 
i pojedynczych węgli obserwowano na tym odcinku umocnień. Z uwagi na niezbyt 
dobry stan zachowania wałów, które w ciągu ponad tysiąca lat uległy częściowo roz-
sypaniu, trudno stwierdzić, czy licowane były od zewnątrz kamieniami. Od strony 
wewnętrznej nie zaobserwowano również oblicówki.

Ciekawostką w obserwacjach procesu wznoszenia wałów jest biała, kaolinitowa, 
plastyczna warstwa pozbawiona kamieni, którą odkryto pod prawie całym obwo-
dzie umocnień (oprócz strony zachodniej). Zalegała ona w najniższej partii pod ich 
właściwą konstrukcją. Początkowo, podczas badań w roku 2014, zinterpretowano 
ją jako naturalnie tu występujący efekt wietrzenia skały podłoża (riolitu). Jednakże 
rok później w jej obrębie odkryto przepaloną deskę, co w kontekście omówionych 
tu konstrukcji wskazuje, że nasypano ją po obwodzie wału celowo. Plastyczny i dość 
zwięzły kaolinit mógł być w takim wypadku użyty jako wyrównanie nieregularnej 
kopuły szczytowej, w celu następnego posadowienia na nim wałów. Pomimo że nie wy-
stępuje bezpośrednio w najbliższym otoczeniu stanowiska, mógł być transportowany 
z niedalekich miejsc. Takie wyrównanie terenu materiałem gliniastym, plastycznym, 
zastosowane pod wzniesienie wałów grodu, zaobserwowano jedynie w badanym przez 
Grzegorza Domańskiego grodzisku na stoku Ślęży (Domański 2002, 55 n.). Być może, 
był to zabieg stosowany na obszarach o silnej ekspozycji bądź wyraźnym nachyleniu 
stoku, w celu zabezpieczenia przyszłej konstrukcji przed działaniem powierzchnio-
wych procesów masowych, mogących skutkować powstaniem osuwisk o charakterze 
soliflukcyjnym.

Do grodu prowadziła jedna brama, co zostało potwierdzone odkryciami w wy-
kopie IA/2015, założonym centralnie w obrębie wyraźnego obniżenia w wale. Przy-
puszczalna brama przed rozpoczęciem prac wykopaliskowych tworzyła wyraźną 
lukę w wale o szerokości 3,5 m. Wykop IA/2015 o wymiarach 2 × 4 m założono 
wzdłuż wału, centralnie na obniżeniu. W wykopie zaobserwowano liczne kamienie 
oraz początkowo mało czytelny horyzontalny układ warstw, znacznie różniący się 
od siebie na tych samych poziomach. U skłonu korony wału zarejestrowano z obu 
stron obiektu analogiczną do odkrytej w wykopie II/2014 pomarańczową warstwę 
tkwiącą w jądrze wału. Podobnie, również na głębokości 10‒15 cm, po obu stronach 
wejścia bramnego, stwierdzono obecność dużych, wyraźnych negatywów po słupach 
(balach?) tkwiących w gliniastym podłożu, z dużą ilością rozsypanych wokół kamieni, 
przypuszczalnie umacniających pierwotną konstrukcję wejścia (ryc. 7a). Centralnie 
pośrodku obiektu odkryto bruk kamienny, mający postać dwóch-trzech zalegających 
nad sobą warstw. Bruk ten wklinowywał się do wnętrza obiektu, tworząc tym samym 
strukturę, w rzucie przypominającą literę T. W jego obrębie odkryto próg bramny, 
składający się z dużego kamienia oraz towarzyszących mu kilku mniejszych (ryc. 8a, 
8b). Po zdjęciu warstw bruku w środkowej części bramy odkryto dwa niewielkie nagro-
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Ryc. 7. Wykop IA/2015 założony w miejscu funkcjonowania bramy grodu: a – rzut na głę-
bokości 10 cm, widoczne doły po słupach; b – rzut na głębokości 80‒110 cm, widoczne frag-
menty konstrukcji wałów i obiekty pod wejściem, rys. E. Lisowska, B. Bryjka, M. Wzorek

madzenia słabo zachowanych kości niewielkich ssaków (ryc. 7b). Być może, z uwagi na 
stan ich zachowania, były to resztki pokonsumpcyjne, pozostawione tu w momencie 
wznoszenia konstrukcji bramy (uczta?, specyficzna ofiara zakładzinowa?).

Bramy takie były już wcześniej badane na innych grodziskach sudeckich (Jaworski 
2005, 197 n.). W różnymi stopniu opisane zostały szczegóły ich konstrukcji w publi-
kacjach. O ile obiekty odkryte w Gilowie i Dobromierzu zostały właściwie omówione 
w literaturze fachowej (151‒162; Kaźmierczyk 1983, 188; Jaworski 2005), o tyle istnienie 
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Ryc. 8. Wykop IA/2015: a – rzut na głębokości 50‒60 cm; b – próg bramny złożony z kilku 
bloków kamieni, fot. E. Lisowska
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i funkcjonowanie pozostałych bram znanych z grodzisk w Niedowie, na Bazaltowej 
Górze, oraz we wsi Valy w Czechach zostało jedynie zasygnalizowane; nie dysponu-
jemy dla tych obiektów dokumentacją, mogącą stanowić tło dla prowadzonych tu 
rozważań (Bersu 1930; Lodowski 1969; Śledzik-Kamińska 1988a i b). W przypadku 
niektórych grodzisk są one wyraźnie widoczne w terenie (np. w Witostowicach, stan. 
2, Gniewkowie – Bolkowicach, Otoku), nie doczekały się natomiast właściwego zain-
teresowania badaczy tych stanowisk (Kaletynowie, Lodowski 1969).

OFIARA ZAKŁADZINOWA W WALE GRODZISKA

Jednym z ciekawszych znalezisk było odkrycie dokonane w wykopie II/2014 przecina-
jącym wał grodziska. Na głębokości 40 cm, od strony wnętrza grodziska, znaleziono 
zachowaną w całości żelazną miskę śląską (ryc. 9a). Miskę odkryto na granicy litej 
skały (calca) i nasypu wału. Położona była horyzontalnie, dnem do dołu i przykryta 
niewielkim kamieniem. Nad nią znajdował się nasyp wału kamienno-ziemnego, na 
który składały się liczne, drobne kamienie oraz pojedyncze, większe bloki skalne 
miejscowego riolitu.

Miska ta należy do jednych z najmniejszych znanych egzemplarzy, jej średnica 
wynosi bowiem 10,5 cm, a wysklepienie osiąga maksymalnie 2 cm (ryc. 9b). Od strony 
zewnętrznej widoczne są koncentrycznie ułożone żłobki, interpretowane jako ślady 
po szczypcach, odciśnięte w procesie wyrabiania (Rzeźnik 2006, 166). Jej doskonały 
stan zachowania wskazuje również, że wykonana została z żelaza bardzo wysokiej 
jakości. Takie usytuowanie miski i jej pozycja stratygraficzna w obrębie rozpozna-
nych nawarstwień wskazuje, że nie znalazła się w tym miejscu przypadkowo. Fakt, 
że miska wystąpiła pojedynczo (najczęściej odkrywane były w kompletach, por. 
Rzeźnik 2006), pod nasypem wału, a także zdeponowana została jeszcze przed jego 
usypaniem, wskazuje na to, że jest ona zapewne świadectwem słowiańskich praktyk 
rytualnych, określanych jako ofiary zakładzinowe. Ofiary takie znane są z kilkunastu 
znalezisk z okresu wczesnego średniowiecza w Polsce. Natrafiono na nie zarówno pod 
podłogami domów (Baron 2012), jak i, w podobnym kontekście, pod nasypami wałów 
grodzisk. Wśród ofiar zakładzinowych z obszaru Polski odkrywano jak dotąd czaszki 
i inne kości zwierząt (np. koń, tur, owca, krowa), naczynia ceramiczne (Bonikowo), 
monety (np. Grzybowo: Kurnatowska, Tuszyński 1996), rzadziej kości ludzkie. Jako 
ofiary zakładzinowe rzadziej wykorzystywano także wyroby żelazne (Jaworski 2005), 
przy czym wydaje się, że jest to zjawisko właściwe głównie obszarom południowej 
Polski oraz odkrywanym dalej na południe stanowiskom w Czechach, na Morawach 
i na Słowacji. Najbliższą analogią dla tego znaleziska jest odkrycie misy śląskiej pod 
nasypem wału, znane z grodziska w Prachovskich Skałach w Czechach (Turek 1942). 
Misa ta wystąpiła na głębokości ponad 100 cm, a towarzyszyły jej również inne wyroby 
metalowe, takie jak radlica i nożyk. Podobnym odkryciem jest także zgięta w kopertę 
misa śląska, odkryta na podgrodziu grodziska w Gilowie (Jaworski, Paternoga 2002, 
281). Wspomniane analogie różnią się natomiast od odkrycia w Nowym Kościele tym, 
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Ryc. 9. Wykop II/2014: a – miejsce odkrycia miski śląskiej; b – miska śląska po konser-
wacji, fot. E. Lisowska, rys. N. Lenkow

że odkrywane misy śląskie w obu przypadkach wystąpiły w towarzystwie innych 
przedmiotów żelaznych. Wkopywane również były w wał, co sugeruje ich depozycję 
już w momencie funkcjonowania fortyfikacji. Nie odnotowano jak dotąd pojedynczo 
złożonej w kontekście ofiary zakładzinowej misy śląskiej, dlatego odkrycie w Nowym 
Kościele należy do pierwszych, a zarazem unikatowych.

Kontekst zalegania miski na granicy warstwy naturalnej i nasypu wału wydaje się 
przesądzać o intencji zdeponowania przedmiotu w celach rytualnych. Nasuwa się tak-
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że pytanie, czy potencjalna lokalizacja tego typu depozytów ma związek z kolejnością 
budowy wału (czy dany odcinek powstał najwcześniej?). Należy także zauważyć, że 
na Dolnym Śląsku wszystkie znane egzemplarze misek żelaznych, a także depozytów 
innych przedmiotów metalowych, które występują w pobliżu wałów (wkopane w ca-
lec, obok wału lub pod nasypem), usytuowano po stronie południowej i południo-
wo-wschodniej badanych obiektów (Gilów, Stary Książ, Nowy Kościół). Być może 
lokowanie depozytów o charakterze rytualnym po słonecznej stronie było pewnego 
rodzaju regułą, związaną z obrządkiem zakładzinowym lub innym rytuałem.

Odkrycie ofiary zakładzinowej w Nowym Kościele w świetle znaleziska depozytu 
14 misek w 2. połowie XIX wieku na nowo może pobudzić dyskusję na temat tezau-
ryzacji tego typu znalezisk. Prowadzone przez Pawła Rzeźnika (2006) wieloletnie 
badania tej problematyki skłaniały badacza do zmiany poglądów na temat potencjalnej 
funkcji mis jako płacideł (pieniądz pozakruszcowy). W jednym z ostatnich tekstów 
dotyczących mis wspomniany badacz koncepcję tę niemal całkowicie odrzuca na rzecz 
utylitarnej funkcji tych przedmiotów: „[...] podstawy źródłowe uchodzące dotąd za 
kluczowe dla rozważań na temat pieniężnych funkcji mis żelaznych, można obecnie 
uważać za wygasłe, a cały nurt tej dyskusji za nieaktualny, lub jak kto woli wymagający 
podjęcia studiów na nowo” (Rzeźnik 2006, 199). W świetle danych, zgromadzonych 
przez tego autora, wypada jeszcze nadmienić, że być może funkcja mis mogła być 
powiązana z rejonem ich występowania. W przypadku gromadnych znalezisk mis 
głównie z Polski południowo-zachodniej, można pokusić się o stwierdzenie, że w tym 
rejonie, w jego sudeckiej części, być może odgrywały one rolę pieniądza pozakrusz-
cowego. Im dalej na północ, ich rola jako ekwiwalentu w wymianie handlowej mogła 
maleć na rzecz funkcji utylitarnej i coraz częściej pojawiających się srebrnych monet.

ZABUDOWA WEWNĘTRZNA

Badania wykopaliskowe pozwoliły również na rozpoznanie obiektów o charakterze 
mieszkalnym. Natrafiono na nie w dwóch wykopach (I/2014 – „dom 1” oraz VII/2015 
– „dom 2”). Wykopy te założono na dwóch niewielkich wypłaszczeniach pozba-
wionych drzew. Wypłaszczenia te, które na potrzeby niniejszego tekstu będziemy 
nazywać platformami, osiągały maksymalnie 25 m2 powierzchni. W ich obrębie 
zaobserwowano ciekawy układ nawarstwień. Wewnątrz obydwu domów odkryto 
na niewielkiej głębokości fragmenty ceramiki, zalegające w ziemi mocniej zbitej niż 
okalający dom obszar. Wnętrza obu domów ograniczone były również podłużnymi 
zaciemnieniami, osiągającymi do 25 cm szerokości, które były najpewniej reliktami 
po konstrukcji zrębowej ścian budynków (ryc. 10a). Konstrukcje te posadowiono 
na suchych murkach, wyraźnie odcinających prostokątny obwód obiektów (ryc. 
10b). Murki te, podobnie jak zalegające nad nimi zaciemnienia, tworzyły zarysy 
o kątach prostych. W przypadku domu 2, na krótkim odcinku udało się rozpoznać 
najlepiej zachowaną podmurówkę (ryc. 11a). Wnętrze domów stanowiło klepisko 
z fragmentami polepy, bardzo wyraźne i dobrze zachowane w przypadku domu 1, 
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Ryc. 10. Pozostałości zabudowy wewnątrz grodu, dom 1, wykop I/2014: a – rzut na głę-
bokości 5‒10 cm z wyraźnie odcinającymi się śladami po zrębie (warstwa 5); b – dom 1 
na głębokości 15‒20 cm z pozostałościami podmurówki, fot., rys. E. Lisowska
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gorzej widoczne w przypadku domu 2. W obrębie tego klepiska w obu obiektach 
rozpoznano ślady ognisk, co zdaniem niektórych badaczy może przesądzać o funkcji 
mieszkalnej takich obiektów (Kaźmierczyk 1983, 202; Jaworski 2005, 217). Różny 
stan zachowania klepisk może być wskazówką dla względnego oszacowania czasu 
użytkowania domu; w przypadku doskonale zachowanej podłogi o miąższości 
10‒15 cm domu 1, a gorszego i bardziej sypkiego podłoża domu 2, pośrednio stan 
wnętrza wskazuje na być może dłuższe użytkowanie domu 1. Przypuszczenie to 
może dodatkowo wzmacniać fakt większego nagromadzenia ceramiki w obrębie 
domu 1 niż w domu 2.

Wykopy badawcze, w  których odkryto pozostałości domostw wzniesionych 
w konstrukcji zrębowej, sytuowano na wypłaszczeniach. Platformy takie, które mają 
podobną powierzchnię, zaobserwowano także w innych porośniętych dziś drzewa-
mi częściach grodziska. Biorąc pod uwagę zachowanie pewnej odległości pomiędzy 
zabudową, a także geomorfologię szczytu takich platform naliczono 7‒8. Może sta-
nowić to przesłankę do przypuszczenia, że na dawnym grodzie znajdowało się około 
7 domów, usytuowanych po obu stronach grzędy skalnej, centralnie przebiegającej 
przez wnętrze obiektu. Większa liczba domostw, z uwagi na niewielką powierzchnię 
założenia, byłaby niemożliwa do posadowienia i utrzymania.

Oprócz obiektów o charakterze mieszkalnym odkryto jeszcze jeden ciekawy 
układ kamieni i warstw w obrębie wykopu IX/2015. Wykop ten założono w obniże-
niu po stronie wschodniej, tuż przy najwyższej kulminacji skalnej wzgórza, będą-
cej jednocześnie centralnym punktem grodziska. Nieregularne wymiary i kształt 
wykopu warunkowane były naturalnym układem skał w  jego obrębie (ryc. 11b). 
Wkop badawczy oparto z jednej strony o skałę, a drugiej o masywny ułożony na 
sztorc blok skalny o wymiarach 1 × 0,5 m, wystający ponad powierzchnię gruntu 0,6 
m. Po zdjęciu warstwy ściółki okazało się, że obie skały połączone są kamiennym 
murkiem posadowionym na zbitej jasnobrązowej próchnicy. W obrębie niszy, od 
strony północnej, w ciemnobrązowej warstwie odkryto ślady po ognisku, z kolei 
od strony zewnętrznej struktury zamkniętej skałami i murem z trzech stron świa-
ta, odnotowano jasną próchnicę pozbawioną jakichkolwiek obiektów. W wykopie 
tym odkryto również grudkę żelaza, kuty gwóźdź oraz fragmenty ceramiki. Takie 
usytuowanie ogniska oraz jego celowe osłonięcie murem przylegającym do skał 
wskazuje, że mamy do czynienia ze świadomym doborem miejsca pod ognisko. 
Układ skał sugeruje również, że przy odpowiedniej konstrukcji, w oparciu o bli-
sko położone bloki, obiekt ten mógł być zadaszony. Jego niewielka powierzchnia 
wyklucza jednak możliwość wykorzystania układu jako struktury mieszkalnej. 
Być może miejsce to wykorzystywane było do gotowania (osłonięcie ogniska przed 
wiatrem) bądź też jako niewielka strażnica znajdująca się w centralnej, najwyższej 
części grodu, wraz z zakamuflowanym, niewidocznym z zewnątrz źródłem ciepła. 
Niewielka liczba ceramiki znaleziona w wykopie skłania do optowania za drugą, 
sformułowaną wyżej hipotezą.
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Ryc. 11. a – przekrój przez murek stabilizujący pod domem 2 w wykopie VII/2015; b – kon-
strukcja uchwycona w wykopie IX/2015, fot. E. Lisowska
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INNE OBIEKTY

Wykopy badawcze założono w obrębie kopuły szczytowej oraz poniżej, na płaskim 
terenie, który jako jedyne miejsce mógł być wykorzystany w celach gospodarczych 
jako podgrodzie. Pomimo przebadania nawarstwień w obrębie 4 wykopów (wykopy 
IV/2014; V/2014, VA/2015 oraz VI/2014 o łącznej powierzchni 27 m2) na domniema-
nym podgrodziu nie stwierdzono tu żadnych obiektów, mogących wskazywać na 
takie użytkowanie terenu w IX wieku. Jedynym elementem, który można wiązać 
z wczesnośredniowiecznym funkcjonowaniem tej części góry, jest pojedyncze znale-
zisko fragmentu nożyka, który prawdopodobnie został zgubiony. Poniżej grodziska 
stwierdzono obecność starej drogi, biegnącej od podnóża obiektu w stronę potoku. Być 
może drogę tę można wiązać z wczesnośredniowiecznym okresem funkcjonowania, 
tym bardziej że dochodzi niemal do samej bramy grodziska. Niestety na początku 2015 
r. w jej dolnej,  najbardziej widocznej partii przy potoku została ona zniszczona 
przez pracowników leśnych podczas jej poszerzania.

Ciekawe obiekty odnotowano natomiast wewnątrz grodziska. W założonym 
w zachodniej części wykopie III/2014‒15 odkryto dużą jamę, wyraźnie odcinającą się 
brunatnym wypełniskiem od żółtego, piaszczystego calca. Wewnątrz tego obiektu 
odkryto kilka ognisk oraz dużą ilość ceramiki, zalegającej zarówno w ogniskach, 
jak i poza nimi. Obiekt miał kształt nieregularny i osiągał maksymalną głębokość 
50 cm. Od strony „majdanu” grodziska opierał się o litą skałę, mającą w tym miejscu 
liczne spękania i nisze o kierunkowej orientacji wzdłuż linii północ-południe. W jego 
sąsiedztwie odkryto niewielkie owalne zaciemnienia, będące być może pozostało-
ściami kilku dołków posłupowych (na tym obszarze trudno je czasem odróżnić od 
bioturbacji). Obiekt ten mógł pełnić funkcje gospodarcze, być może wznosiła się 
nad nim lekka konstrukcja słupowa (szałasowa). Niemniej jednak nie należałoby go 
wiązać z innymi obiektami o charakterze mieszkalnym, z uwagi na brak podmuró-
wek, niejednorodność i nieregularność wypełniska, a także zbyt bliskie usytuowanie 
względem stromego stoku doliny Piekiełko.

Kolejny interesujący obiekt odkryto w wykopie VIII/2015. Wykop ten założo-
no w najniższej części obwodu wałów grodziska, w  jego północnym zamknięciu. 
W profilach wykopu stwierdzono występowanie podłużnej rynny, o szerokości około 
30 cm. Z uwagi na geomorfologię wnętrza grodziska, a  także położenie tej rynny 
w najniższym jego punkcie, przypuszczalnie należałoby obiekt ten wiązać z systemem 
odwadniającym. Podobne rozwiązania, aczkolwiek dużo czytelniejsze, odkryto na 
grodzisku w Gilowie (Jaworski 2005).

KULTURA MATERIALNA

Badania wykopaliskowe grodziska w Nowym Kościele pozwoliły na pozyskanie zróż-
nicowanego materiału zabytkowego, chronologicznie wiązanego jedynie z wczesnym 
średniowieczem. Niewielka liczba pozyskanych zabytków (około 300 fragmentów ce-
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ramiki należących do około 20 różnych naczyń) oraz fakt, że zachowały się one w sta-
nie, pozwalającym na rekonstrukcję pojedynczych form, pośrednio może wskazywać 
na krótkotrwałość funkcjonowania obiektu. Ceramika reprezentuje formy typowe dla 
okresu plemiennego w Sudetach (ryc. 12, 13, 14). Naczynia są górą obtaczane, mają 
domieszkę średnio- i gruboziarnistą, w skład której wchodzą głównie ziarna kwarcu 
i skalenie. Nieliczne z nich reprezentowane są przez formy o gładszych powierzch-

Ryc. 12. Wyroby ceramiczne: a, c – wykop III/2014‒15; b, d – wnętrze domu 1, wykop I/2014, 
rys. E. Lisowska
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Ryc. 13. Wyroby ceramiczne: a, b, d – wykop III/2014‒15; c – wnętrze domu 1, wykop I/2014, 
rys. E. Lisowska

niach i domieszcze drobnoziarnistej. Naczynia te w większości mają esowate profile 
ze słabo wyodrębnionym brzuścem. Wylewy naczyń są nieznacznie tylko wygięte 
i prosto ścięte. Dna naczyń są płaskie, pozbawione znaków garncarskich. Naczynia 
formowano poprzez przygotowanie placka na dno, a następnie dolepianie do niego 
wałeczków. Ślady po takich zabiegach widoczne są na niektórych fragmentach na-
czyń, mających wklęsłe i wypukłe krawędzie przełamu. Naczynia formowane były 
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Ryc. 14. Wyroby ceramiczne: a–e – wnętrze domu 2, wykop VII/2015, rys. E. Lisowska

na podsypce mineralnej w postaci gruboziarnistego tłucznia. W przypadku jednego 
z den zachował się odcisk koła garncarskiego. Ornamentyka naczyń reprezentowana 
jest przez pojedyncze i wielokrotne linie faliste oraz nakłucia grzebykiem (jodełki, 
ukośne krzyże, dookolne zygzaki). Zasięg strefy zdobienia we wszystkich badanych 
naczyniach ogranicza się jedynie do pojedynczego motywu w górnej partii brzuśca. 
W zespole odnotowano również trzy fragmenty skorup z ornamentem w postaci 
dookolnego żłobka. Podobne stylistycznie materiały odkryto w nawarstwieniach 
wczesnośredniowiecznej Legnicy, datowanych na IX i pocz. X wieku (Lasota 1980).
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Oprócz wyrobów ceramicznych w obrębie założonych wykopów badawczych 
odkryto wyroby metalowe: wspomnianą już miskę śląską, 2 nożyki (ryc. 15f, g), 
gwóźdź kuty oraz grudki żelaza (2 sztuki). Wśród wyrobów kamiennych odnotowa-
no dwie osełki wykonane z zieleńca (ryc. 15d, e), gładzik oraz trzy wyroby krzemien-
ne (ryc. 15a-c), których technologia wykonania pozwala łączyć je z prymitywnym 
krzemieniarstwem wczesnośredniowiecznym. Charakter pozyskanych materiałów 
pozwala datować obiekt na IX i 1. poł. X wieku.

Ryc. 15. Pozostałe zabytki: a–c – wyroby krzemienne; d–e – osełki; f, g – noże, a–e rys. E. Li-
sowska; f, g rys. N. Lenkow
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CHRONOLOGIA

Datowanie stanowiska zostało wykonane w oparciu o trzy wzajemnie uzupełniające 
się metody. Pierwszą była analiza technologiczna i stylistyczna form naczyń, która 
pozwoliła umieścić badane materiały w IX i  1. poł. X wieku. Analizę naczyniową 
potwierdziły badania C14 węgli pobranych z wałów. Badania węgli wykonano meto-
dą AMS w Laboratorium w Poznaniu (ryc. 16). Takiej chronologii nie potwierdziły 
natomiast wyniki analiz luminescencyjnych, które wykonano dla dwóch prób. Dla 
pierwszej z nich uzyskano wynik 689 AD (+/- 46 lat), a dla drugiej 1004 AD (+/- 86 lat). 
Takie rozbieżności mogą być uwarunkowane trudnościami w oszacowaniu dawki 
rocznej promieniowania (teren zalesiony). Badania luminescencyjne przeprowadził 
dr Piotr Moska z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Badania AMS zostały poddane kalibracji za pomocą oprogramowania OxCal 
v4.2.4 Bronk Ramsey (2013), dla próbek określono prawdopodobieństwo na poziomie 
68,2% oraz 95,4%. Poniżej prezentowane jest zestawienie uzyskanych dat dla dwóch 
prób węgla pochodzących z wału grodziska:

Próbka NK42015/IA (wykop IA/2015 w bramie grodziska, próba pobrana z połu-
dniowego profilu wału)

Prawdopodobieństwo 68,2%
726AD (7,3%) 738AD
768AD (7,9%) 779AD
789AD (53,0%) 870AD

Prawdopodobieństwo 95,4%
692AD (20,9%) 748AD
762AD (74,5%) 887AD

Próbka NK42015/VIII (wykop VIII/2015 w najniższej części obiektu, próbka po-
brana z przepalonej belki z wału)

Prawdopodobieństwo 68,2%
778AD (11,2%) 793AD
801AD (57,0%) 884AD

Prawdopodobieństwo 95,4%
725AD (1,8%) 739AD
767AD (88,3%) 900AD
922AD (5,3%) 949AD

Ryc. 16. Wyniki oznaczenia węgla C14 prób pobranych z wału, opr. Laboratorium Badań 
Radiowęglowych w Poznaniu
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ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE – BADANIA PALINOLOGICZNE

Podczas wykopalisk przeprowadzonych w 2015 r. pobrano serię prób ziemi z eksplo-
rowanych obiektów. Trzy próbki zbadano pod kątem występowania w nich pyłków 
roślin. Były to próby pobrane z domu 1 (wykop I/2014), domu 2 (wykop VII/2015) oraz 
z okolicy ogniska zlokalizowanego pomiędzy skałami zarejestrowanego w wykopie 
IX. Próby te pobrane zostały z warstw zawierających ceramikę z IX w. Próbę nr 1 
pobrano z domu 2 w okolicy ogniska, próbę 2 podjęto z okolicy ogniska w wykopie 
IX, a próbę 3 pobrano z klepiska domu 1. Jedynie w przypadku dwóch prób (1 i 2) ilość 
zawartych w nich pyłków pozwalała na statystyczne zestawienie badanego materiału. 
W przypadku badania stanowisk wyżynnych i górskich z występującą tam suchą, 
inicjalną glebą górską, dobre wyniki daje pobieranie materiału do analiz palinolo-
gicznych z miejsc znajdujących się w pobliżu ognisk i palenisk, ale nie w ich obrębie, 
o czym świadczą prezentowane poniżej wyniki.

Badania palinologiczne wykonane zostały przez dr Małgorzatę Malkiewicz z In-
stytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (zob. aneks, ryc. 17).

UWAGI KOŃCOWE

Wymienione w dokumencie praskim z około 1086 r. plemię Trzebowian lokowane 
jest obecnie, chociaż nie bez dyskusji (Jaworski 2007; Tyszkiewicz 2009), na północ 
i na zachód od terenów zajmowanych przez Ślężan. W górskiej części Dolnego Śląska 
może być pośrednio wiązane ze skupiskiem grodzisk w rejonie Kaczawy, określanym 
przez K. Jaworskiego zgrupowaniem kaczawskim. W jego skład miałyby wchodzić 
grody plemienne w Chełmcu, Bolkowicach, Mierczycach, Myśliborzu (2 grodziska), 
Piotrowicach oraz Rokitnicy (Jaworski 2005, 98). Do wyjaśnienia pozostaje rów-
nież kwestia datowania niebadanych dotąd wykopaliskowo grodzisk w Wysokiej 
(Kaletynowie, Lodowski 1968) oraz drugiego, niepublikowanego jeszcze grodziska 
w Mierczycach (te z kolei geomorfologicznie zbliżone jest do układu przestrzennego 
i powierzchni grodziska w Nowym Kościele). Być może dalsze badania tych obiektów 
pozwolą na uściślenie liczby funkcjonujących w dolinie Kaczawy obiektów obronnych 
z VIII-X wieku.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w Nowym Kościele pozwoliły na roz-
poznanie szeregu zagadnień związanych z funkcjonowaniem grodu w IX wieku. Ten 
niewielki obiekt zamieszkiwano przez dość krótki okres (mniej niż 100 lat). Brak 
przekonujących znalezisk o funkcjonowaniu w obrębie grodu zaplecza gospodarczego 
wskazuje pośrednio na możliwość korzystania przez mieszkańców z zaopatrzenia 
zewnętrznego. Obiekt zamieszkiwało około 50 osób, na co wskazuje potencjalna 
liczba domów (2 spośród nich zostały przebadane) oraz ich wymiary nieprzekra-
czające w najszerszym miejscu 3 metrów. Interesujące jest także usytuowanie grodu 
względem geomorfologii terenu. Wzniesiono go na trudno dostępnym szczycie, który 
jednocześnie nie jest najwyższym wyniesieniem w najbliższej okolicy. Historia badań 
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stanowiska wskazuje również na usytuowanie go w miejscu mało charakterystycznym, 
wręcz zakamuflowanym. Może to wskazywać na użytkowanie grodu jako czasowo 
zamieszkiwanej strażnicy. Ze szczytu rozciąga się najlepszy widok na północny wylot 
środkowego biegu doliny Kaczawy, która z uwagi na swoje położenie musiała stanowić 
ważny ciąg komunikacyjny. Być może usytuowanie obiektu tuż nad złożami agatów, 
miało na celu chronienie tych wychodni, chociaż obecność wyrobów z nich wykona-
nych nie została przekonująco, moim zdaniem, potwierdzona dla okresu plemiennego 
(Kaźmierczyk, Sachanbiński 1978; Lisowska 2013). Grodzisko zostało opuszczone przez 
mieszkańców raczej w sposób dobrowolny, za czym przemawia brak militariów na 
obiekcie oraz w jego najbliższej okolicy. Prawdopodobnie mieszkańcy, opuszczając 
gród, spalili jego umocnienia (ślady zwęglonych belek w wale).

Badania w Nowym Kościele otwierają również pole do dyskusji na temat funkcjo-
nowania w okresie plemiennym niewielkich gródków o charakterze strażnic. Z obsza-
ru Sudetów znanych jest kilka analogicznych obiektów o podobnej powierzchni i lekko 
wydłużonym, owalnym zarysie wałów, dlatego warto w ich obrębie kontynuować 
badania w celu pełniejszego wyjaśnienia problematyki ich funkcjonowania. Badania, 
w Nowym Kościele nie będą przez autorkę już kontynuowane, gdyż pozyskane w 2014 
i 2015 r. materiały pozwoliły odpowiedzieć na postawione pytania badawcze.

PODZIĘKOWANIA

Chciałabym serdecznie podziękować osobom, które uczestniczyły w badaniach, 
konsultacjach i opracowaniu wyników badań. W szczególności dziękuję studentom 
archeologii z Uniwersytetu Wrocławskiego za aktywny udział w badaniach wykopa-
liskowych w 2014 i 2015 r. Dziękuję również konsultantom merytorycznym za pomoc 
i cenne uwagi przy opracowaniu materiału: dr. hab. prof. Krzysztofowi Jaworskiemu, 
dr Aleksandrze Pankiewicz, mgr. Mateuszowi Krupskiemu, dr Małgorzacie Malkie-
wicz, mgr Annie Łuczak, dr Elżbiecie Myśkow, dr Bernadecie Kufel-Diakowskiej, 
dr. hab. prof. Piotrowi Guni oraz dr. hab. Andrzejowi Wiśniewskiemu.

Badania specjalistyczne udało się przeprowadzić dzięki dofinansowaniu z grantu 
wewnętrznego nr 1366/M/IAR/15 Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

LITERATURA

Bagniewski Z. 1996. O stanie i potrzebie badań nad paleolitem w Sudetach, Acta Archaeologica Car-
pathica 8, 325‒330.

Baron J. 2012. Ritual and cultural change. Tranformation and rituals at the junction of pagan religion 
and Christianity in early medieval Poland, (w:) B. Geida, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Rytm 
przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu, Biskupin-Wrocław, 449‒464.

Bersu G. 1930. Der Breite Berg bei Striegau. Eine Burgwalluntersuchung. Teil I. Die Grabungen, Berlin.
Bronowicki J. 2001. Uwagi na temat osadnictwa z epoki kamienia w okolicach Wojcieszowa w Górach 

Kaczawskich, Silesia Antiqua 42, 43‒75.



Śladami Trzebowian – nowe odkrycia z okresu wczesnego średniowiecza 127

Bronowicki J. 2000. Stan i perspektywy rozwoju badań nad epoką kamienia w Sudetach polskich, 
(w:) M. Boguszewicz, A. Boguszewicz, D. Wiśniewska (red.), Człowiek i środowisko w Sudetach, 
Wrocław, 11‒28.

Bronowicki J. 2001. Nowe stanowiska z epoki kamienia z Wojcieszowa w Górach Kaczawskich, Śląskie 
Spotkania Archeologiczne XII, Abstrakty, Lądek-Zdrój 2001, 21.

Bronowicki J., Bobak D., Masojć M. 1998. Nowe stanowiska z epoki kamienia w Nowym Kościele na 
Pogórzu Kaczawskim, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 40, 31‒40.

Bykowski K. 1980. Badania w rejonie wsi Rzymówka koło Złotoryi, Śląskie Sprawozdania Archeolo-
giczne 21, 79‒84.

Bykowski K. 1980. Wyniki badań grodziska wczesnośredniowiecznego Rzymówce, gm. Złotoryja, 
w 1979 r., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 22, 53‒58.

Bykowski K. 1982. Sprawozdanie z badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Rzymówce, gmina 
Złotoryja, województwo legnickie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 23, 64‒70.

Demidziuk K. 2005. Archiwalia do archeologii ziemi chojnowsko-złotoryjskiej (do 1945 roku), 
Chojnów-Wrocław-Złotoryja.

Gedl M. 1986. Badania poszukiwawcze na Pogórzu Kaczawskim, Acta Archaeologica Carpathica”, t. 25.
Gorzkowski R. 1997. Pradzieje i wczesne średniowiecze (do końca XII w.), (w:) R. Gładkiewicz (red.), 

Dzieje Złotoryi, Złotoryja-Wrocław, 21‒30.
Jaworski K. 1988. Osadnictwo pradziejowe w rejonie Jerzmanic Zdroju, Karkonosz. Materiały krajo-

znawcze 4, Wrocław, 122‒135.
Jaworski K. 2005. Grody w Sudetach (VIII-X w.), Wrocław.
Jaworski K. 2007. Z najnowszych badań nad pradziejami i wczesnym średniowieczem okolic Złotoryi, (w:) 

R. Żerelik (red.), Dziedzictwo kulturowe Złotoryi na tle dziejów Śląska i Europy, Złotoryja, 11‒30.
Jaworski K. 2009. Wczesnośredniowieczne grodziska z okresu plemiennego nad górnym i środkowym 

Bobrem, Archeologia Ziemi Jeleniogórskiej, Z Otchłani Wieków 64 (1‒4), 145‒153.
Jaworski K., Pankiewicz A. 2008. Badania na grodzisku z końca IX- początku X wieku w Gilowie koło 

Niemczy w latach 2004‒2006, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50, 179‒207.
Kaletynowie T., M. Lodowski J. 1968, Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 

Wrocław-Warszawa-Kraków
Kaźmierczyk J. 1978. Kamienne elementy obronne grodów śląskich w VIII-XI w., (w:) M. Niemczyk 

(red.), Początki zamków w Polsce, Prace naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki 
Politechniki Wrocławskiej 12, Seria: Studia i Materiały 5, Wrocław, 33‒49.

Kaźmierczyk J. 1983. Grodzisko w Dobromierzu koło Bolkowa. Studium do badań pogranicza Państwa 
Wielkomorawskiego na Śląsku, Acta Universitatis Wrstislaviensis, No 616, Studia Archeologiczne 
13, 159‒244.

Kaźmierczyk J., Sachanbiński M. 1978. Studium do produkcji wyrobów z kamieni szlachetnych na Śląsku 
w X-XIII w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 4, 465‒495.

Kryza J., Niśkiewicz J. 1973. O występowaniu buł porfirowych z agatami w rejonie Nowego Kościoła 
(Dolny Śląsk), Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, z. 3, Wrocław.

Kryza J., Kryza R. 1982. Mineralizacja agatowa w wulkanitach czerwonego spągowca w rejonie Nowego 
Kościoła (Góry Kaczawskie), Przegląd Geologiczny 3, 122‒125.

Kurnatowska Z., Tuszyński M. 1996. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Grzybowie pod Wrześnią, 
Kronika Wielkopolski 4 (79), Poznań.

Lasota Cz. 1980. Legnica we wczesnym średniowieczu (maszynopis pracy doktorskiej w archiwum 
Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej).

Lodowski J. 1969. Badania ratownicze na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Granicznej, pow. 
Świdnica, Sprawozdania Archeologiczne 21, 215‒222.

Lodowski J. 1980. Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X w.). Podstawy osadnicze i gospodarcze, 
Ossolineum, Wrocław.



E. Lisowska128

Lodowski 1992. Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Śląska (VI-X w.), (w:) Z. Kurna-
towska (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, 173‒186.

Lisowska E. 2013. Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na 
Dolnym Śląsku, Wrocław.

Masojć M. 2004. The Mesolithic in the Lower Silesia in the Light of Settlement Phenomena of the Ka-
czawa River Basin, Acta Universitetis Wratislaviensis No 2661, Studia Archeologiczne 35, Wrocław.

Masojć M. 2004a. Z badań obozowiska mezolitycznego w Jastrzębniku na Pogórzu Kaczawskim. Uwagi 
na temat lokalizacji osadnictwa strefy wyżynnej, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 46, 27‒42.

Pankiewicz A., Rzeźnik P. 2005. Problem mozaiki kulturowej grodziska w Złotoryi (X-XI w.) w świetle 
analizy materiałów ceramicznych, XIV Śląskie Spotkania Archeologiczne, Abstrakty, Polanica 
Zdrój 19‒21.05.2005, 48.

Prus O. 1978, Bibliografia archeologii województwa legnickiego, Legnica.
Rzeźnik P. 2006. Problem tezauryzacji mis żelaznych typu śląskiego w świetle studiów źródłoznawczych 

tzw. skarbów jednorodnych, Fontes Archaeologici Posnaniensis 42, 175‒226.
Staffa M. (red.), K.R. Mazurski, G. Pisarski, J. Czerwiński. 2002. Pogórze Kaczawskie, Słownik geografii 

turystycznej Sudetów 7, Wrocław: I-Bis.
Stolarczyk T. 2009. Górnictwo metali nieżelaznych na Dolnym Śląsku od XIII do początku XVII w. 

(maszynopis pracy doktorskiej w archiwum IAUWr).
Śledzik-Kamińska H. 1988a. Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego grodziska nr 1 w Nie-

dowie, gm. Zgorzelec, woj. jeleniogórskie w 1984 r., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 27, 51‒54.
Śledzik-Kamińska H. 1988b. Wyniki badań na grodzisku nr 1 w Niedowie, gm. Zgorzelec, Śląskie Spra-

wozdania Archeologiczne 30, 107‒115.
Turek R. 1942. Ein Hortfund der älteren Burgwallzeit aus Böhmen, Nachrichtenblatt für Deutsche 

Vorzeit 18, 263‒268.
Wiśniewski A. 2004. Osadnictwo w pobliżu Jaskini Oaza w Płóczkach Dolnych koło Lwówka Śląskiego, 

Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 46, 241‒246.
Zotz L. 1939. Die Altsteinzeit in Niederschlesien, Leipzig.



Śladami Trzebowian – nowe odkrycia z okresu wczesnego średniowiecza 129

Aneks

MAŁGORZATA MALKIEWICZ

ANALIZA PALINOLOGICZNA PRÓBEK Z GRODZISKA 
W NOWYM KOŚCIELE, STAN. 4

Analizie palinologicznej poddano 3 próbki osadów powierzchni grodziska. Mate-
riałem badawczym był przede wszystkim osad mineralny. Tylko w jednej próbce 
stwierdzono znaczną domieszkę części organicznych. Próbki macerowano przez 
prażenie w kwasie fluorowodorowym w połączeniu z acetolizą Erdtmana. Uzyskany 
materiał poddano analizie pyłkowej. Stan zachowania sporomorf nie był zbyt do-
bry. Część ziaren była zniszczona i miała skorodowaną egzynę lub była zachowana 
tylko fragmentarycznie. W związku z tym, wyróżniono grupę „corroded”, do której 
zliczano taksony nienadające się do oznaczenia (zniszczone, skorodowane, połama-
ne). W próbkach PZ1 i PZ5 frekwencja materiału pyłkowego była dobra i dla tych 
próbek wyniki analizy palinologicznej przedstawiono graficznie na histogramach 
słupkowych. W próbce PZ17 bardzo niska ilość materiału pyłkowego (21 ziaren pyłku 
w próbce) nie pozwoliła na wykonanie histogramów słupkowych, a wyniki analizy 
pyłkowej przedstawiono tylko w postaci tabelarycznej wartości bezwzględnych. Ana-
lizę ilościową dla wszystkich próbek zestawiono w poniższej tabeli.

W sumie, w wyniku analizy pyłkowej 3 próbek oznaczono 12 taksonów drzew 
i krzewów, 20 taksonów roślin zielnych oraz 1 takson roślin zarodnikowych. Spek-
tra pyłkowe próbek PZ1 i PZ5 są do siebie podobne, zarówno pod względem składu 
taksonomicznego, jak i ilościowego stosunku taksonów. W obu próbkach przeważał 
pyłek drzew i krzewów (AP) nad roślinnością zielną (NAP).

W próbce PZ1 udział procentowy AP wyniósł 52%. Z drzew szpilkowych najliczniej 
reprezentowany był pyłek sosny (Pinus) i jodły (Abies) (po 12%), a z drzew i krzewów 
liściastych lipa (Tilia) – 6,8% oraz brzoza (Betula), olsza (Alnus) i dąb (Quercus) 
– po 4,4%. W mniejszych ilościach odnotowane również pyłek buka (Fagus) – 2,5% 
i leszczyny (Corylus) – 2,2%. Stwierdzono również obecność świerka (Picea) i graba 
(Carpinus). Udział procentowy roślinności zielnej (NAP) osiągnął 48%. Najliczniej 
reprezentowany był pyłek z rodziny złożonych (Asteraceae) – 16,7%, goździkowatych 
(Caryophyllaceae) – 4,6% oraz wrzos pospolity (Calluna vulgaris) – 8,8%. Spośród 
Asteraceae w badanej próbce powtarzały się zdecydowanie dwa typy ziaren pyłku 
– z rodzaju Taraxacum (mniszek) oraz z rodzaju Hieracium (jastrzębiec). Natomiast 
wśród Caryophyllaceae przeważał pyłek Silene (lepnica). Z udziałem procentowym 
powyżej 2% wystąpił pyłek Poaceae, Ranunculaceeae i Apiaceae.

W próbce PZ5 udział procentowy AP wyniósł 64%. Z drzew szpilkowych najlicz-
niej reprezentowany był pyłek sosny (Pinus) – 16,4%, w mniejszych ilościach świerka 
(Picea) – 7,8% i jodły (Abies) – 2,1%. Z drzew i krzewów liściastych największe wartości 
procentowe osiągnęła brzoza (Betula) – 26,1%. W mniejszych ilościach stwierdzono 
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Ryc. 17. Wyniki badań na obecność pyłków prób ziemi pobranych z obiektów, oprac. M. Malkiewicz

pyłek lipy (Tilia), olszy (Alnus), dębu (Quercus), buka (Fagus), leszczyny (Corylus) 
i graba (Carpinus). Udział procentowy roślinności zielnej (NAP) osiągnął 36%. Naj-
liczniej reprezentowany był pyłek traw (Poaceae) – 14,9%. Ponadto pojawiła się grupa 
taksonów, którą należy wiązać z działalnością człowieka: Secale cereale (żyto), Cerealia 
undiff. (inne zboża), Centaurea cyanus (chaber bławatek), Chenopodiaceae (komoso-
wate), Rumex (szczaw), Plantago lanceolata (babka lancetowata) czy Artemisia (bylica).
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PZ1 PZ5 PZ17

Pinus sylvestris t. 47 63 4
Picea abies 6 30 0

Abies alba 45 8 0

Salix undiff. 0 1 0

Betula undiff. 16 100 4

Corylus avellana 8 13 1

Alnus undiff. 16 11 2

Quercus 16 12 0

Tilia undiff. 25 1 1

Fagus sylvatica 9 3 0

Carpinus betulus 2 2 0

Sambucus nigra 0 2 0

Apiaceae undiff. 8 5 0

Artemisia 2 1 0

Asteraceae undif. 61 5 0

Calluna vulgaris 32 4 0

Caryophyllaceae undiff. 3 3 0

Centaurea cyanus 0 2 0

Chenopodiaceae 0 3 0

Ericaceae undiff. 0 3 1

Lychnis t. 1 0 0

Plantago lanceolata 0 9 0

Plantago media 1 1 0

Ranunculaceae undiff. 10 15 0

Rumex acetosa/acetosella t. 5 6 0

Sagina 2 0 0

Silene 12 0 0

Secale cereale 0 8 0

Cerealia undiff. 0 7 0

Viola 2 0 0

Poaceae undiff 8 57 6

Cyperaceae undiff. 6 5 2

Filicales monlete 0 3 0

Corroded 22 10 0

Suma 365 393 21
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Oznaczony pyłek drzew, krzewów i roślin zielnych jest na pewno odzwiercie-
dleniem lokalnej flory bliższego i dalszego otoczenia stanowiska. Uzyskany obraz 
pyłkowy pozwala przyjąć, że w najbliższej okolicy występowały zbiorowiska leśne. 
W drzewostanie tych lasów występowały: sosna, świerk, jodła, brzoza, leszczyna, 
lipa, dąb, grab, buk oraz wierzba i bez czarny. Na podstawie składu pyłkowego drzew, 
wydaje się, że w niedalekim sąsiedztwie stanowiska poboru próbki PZ1 mogły wystę-
pować płaty lasów z udziałem jodły i buka oraz lasy liściaste z lipą, dębem, brzozą, 
leszczyna i grabem oraz domieszką sosny i świerka. Natomiast znaczna ilość pyłku 
brzozy w próbce PZ5 może sugerować pobliską lokalizację drzew z rodzaju Betula. 
Obecność pyłku traw (Poaceae) oraz roślin kwiatowych z rodzin: Asteracea, Apiace-
ae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Ranunculacea czy Viola należy zaś wiązać również 
z pobliską obecnością zbiorowisk łąkowych.

Obie analizowane próbki wyróżnia pewien charakterystyczny zestaw taksonów. 
Próbka PZ5 wyróżnia się zestawem pyłku roślin, który świadczy o obecności czło-
wieka i rozwoju siedlisk o charakterze antropogenicznym – ruderalnym: pyłek bylicy 
(Artemisia), komosowatych (Chenopodiaceae), babki lancetowatej (Plantago lance-
olata) czy szczawiu (Rumex). Obecność pyłku zbóż (Secale cereale, Cerealia undiff.) 
i chabra bławatka (Centaurea cyanus), chwastu upraw zbożowych, może wskazywać 
na występowanie w pobliżu pól uprawnych. Natomiast próbka PZ1 wyróżnia się ze-
stawem pyłku taksonów kwiatowych roślin łąkowych, szczególnie z rodziny Astera-
ceae i Caryophyllaceae oraz w mniejszych ilościach z Ranunculaceae i Apiaceae. Taki 
zestaw roślinności kwiatowej może sugerować celowe przynoszenie wybranych roślin 
zielnych w pobliże grodziska oraz wnoszenie ich do środka pomieszczeń. Znaczna 
obecność pyłku z typu Taraxacum i Hieracium z rodziny Astearceae oraz typu Silene 
z rodziny Caryophyllaceae może wskazywać na gromadzenie tych roślin w celach 
zielarskich. Zarówno mniszek, jastrzębiec, jak i lepnica mają właściwości lecznicze 
i od dawna wykorzystywane są w medycynie ludowej. Można sądzić, że w podobnym 
celu mogły być gromadzone wrzos i lipa, których pyłek pojawił się w powyższej próbce 
w znacznych ilościach.




