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CERAMIKA NACZYNIOWA Z JAM GOSPODARCZYCH 
KULTURY PUCHARÓW DZWONOWATYCH 

W KORNICACH, GM. PIETROWICE WIELKIE

THE POTTERY FROM BELL BEAKER CULTURE PITS IN 
KORNICE, COMMUNE PIETROWICE WIELKIE

Abstract: Bell Beaker culture (BBC) is known almost solely from funeral sites in Poland. This situation 
is slightly improved as a result of fieldwork at the Kornice 33 site, conducted in 2013. During the 
excavations two pits and the remnants of an undetermined post-structure, interpreted as a building, 
were discovered. Described features are initially dated between 2350 and 2200 BC. Among other 
interesting finds, over 440 fragments of BBC pottery were found. Analysed set of vessels has char-
acteristic attributes of BBC, but contains also elements of local influences of Corded Ware culture.
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WSTĘP

Kultura pucharów dzwonowatych (KPD) jest jednym z najczęściej i najchętniej bada-
nym zjawiskiem z przełomu neolitu i epoki brązu. Objęła swoim zasięgiem znaczną 
część Europy. Ludność KPD organizowała się w grupy, które były dosyć mobilne, 
co prawdopodobnie jest powodem rzadkiego spotykania pozostałości osad. Szcze-
gólnie jest to widoczne w strefie peryferyjnej tej kultury, czyli na ziemiach polskich. 
Stanowiska osadowe zostały odkryte tylko na Płaskowyżu Głubczyckim, w miejsco-
wościach: Pietrowice Wielkie, Pawłowiczki, Kietrz i Nowa Cerekiew. Jednak z po-
wodu zawirowań wojennych, dokumentacja z tych badań zaginęła (Łęczycki 2014), 
co skutkowało brakiem informacji o wyglądzie osad KPD w Polsce i artefaktach z nich 
pochodzących. Sytuacja ta poprawiła się dzięki nowym odkryciom na stanowisku 33 
w Kornicach.

Omawiane stanowisko znajduje się w gminie Pietrowice Wielkie, koło Raciborza. 
Usytuowane jest na żyznych terenach lessowych, we wschodniej części Płaskowyżu 
Głubczyckiego. Miejsce to leży w widłach rzek Łopień i Psina, a podłoże jego stanowią 
plejstoceńskie piaski i żwiry fluwioglacjalne. Stok, na którym znajduje się stanowisko, 
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ma ekspozycję południowo-zachodnią o wysokości 240 m n.p.m., z nachyleniem 
1,44% (ryc. 1).

Kornice 33 zostały odkryte w latach 70. XX wieku podczas badań powierzch-
niowych prowadzonych przez J. Chochorowskiego, a w 1974 r. zostały zweryfiko-
wane oraz oznaczone w systemie AZP jako 101‒39/97 przez E. Noworytą (1984). 
Od 2008 r. z przerwami prowadzono badania wykopaliskowe w związku z badaniami 
ratowniczymi, przeprowadzonymi przed rozbudową firmy Eko-Okna S.A. Tego 
przedsięwzięcia podjęła się m.in. Fundacja Nauki „Archaeologia Silesiae” i fundacja 
Archeolodzy.org.

Jest to stanowisko wielkokulturowe, gdzie zaobserwowano ślady obecności ludzi, 
poczynając od kultury oryniackiej. Następnie po hiatusie osadniczym swoją obecność 
zaznaczyły kultury ceramiki wstęgowej rytej, malickiej, pucharów lejkowatych, am-
for kulistych, KPD, mierzanowickiej, łużyckiej, przeworskiej oraz odkryto również 
pozostałości wczesnośredniowiecznego cmentarzyska i wsi z XIII/XIV wieku.

Na stanowisku znaleziono zarówno cmentarzysko, jak i ślady osady KPD. Te dwa 
typy stanowisk były od siebie oddalone o około 250 metrów. W 2013 i 2015 r. odkryto 
około 8 grobów usytuowanych wzdłuż osi SE-NW oraz jeden rowek półkolisty bez 
pochówku. Z kolei w roku 2014 odnaleziono ślady osady, na które składały się 2 jamy 
gospodarcze i prawdopodobnie doły posłupowe, tworzące relikty domu z absydą 
(ryc. 2). Przedmiotem niniejszego artykułu jest ceramika naczyniowa KPD, która 

Ryc. 1. Wycinek szczegółowej mapy geologicznej – arkusz Racibórz (966) wraz z usytuowaniem stano-
wiska Kornice 33 oznaczonym gwiazdką. Legenda: 1 – namuły den dolinnych, 2 – mułki rzeczne tarasów 
rzecznych zalewowych 1,5–2,5 m n.p. rzeki, 3 – piaski i żwiry rzeczne tarasów zalewowych 1,5–2,5 m n.p. 
rzeki, 4 – lessy, 5 – lessy na glinach zwałowych, 6 – piaski i żwiry wodnolodowcowe, 7 – gliny piaszczyste 
oraz piaski i żwiry fluwioglacjalne, 8 – gliny zwałowe. Wg Trzepla 2005



Ceramika naczyniowa z jam gospodarczych kultury pucharów dzwonowatych 77

pochodzi właśnie z powyżej wymienionych 2 obiektów o charakterze gospodarczym 
– nr 1 i 54.

Jamy gospodarcze KPD znajdowały się w dolnej części sektora 2 i dzieliła ich od-
ległość około 66 m. Obiekt 1 był w rzucie poziomym owalny, z wymiarami 2,7 × 3 m 
i głębokością 0,45 m. Natomiast obiekt 54 miał kształt bardziej okrągły w stropie, 
o średnicy 2,4 m i był głębszy – około 1 m (ryc. 3). Podobne struktury KPD zostały 
odkryte w Czechach i na Morawach (Turek, Peška 2001; Turek et al. 2003; Ondráček 
et al. 2005; Janák 2012). Występowały tam od 1−3 do 24 zagłębionych obiektów, od-
dalonych od siebie do 200 m oraz często były bogate w artefakty.

Czasami spotyka się też większe i nieregularne jamy, uznawane za glinianki. 
Jednak wciąż mało jest jednoznacznych śladów obiektów, które pełniły funkcje 
mieszkalne. Prawdopodobnie dalej były to konstrukcje słupowe – prostokątne z nieco 
zaokrąglonymi dłuższymi bokami. Ślady takich domów znaleziono m.in. w Holandii 
(Molenaarsgraf; Louwe Kooijmans 1974) i na Węgrzech (Szigetszentmiklós-Üdülősor, 
Budapest Albertfalva; Endrődi/Pásztor 2006; Endrődi 2013). Można przypuszczać, 
że taki obiekt wystąpił na stanowisku 33 w Kornicach, obok obiektu 54, gdzie stwier-
dzono obecność jam posłupowych w kształcie prostokąta z absydą o długości około 
14 metrów i szerokości 5,3 metra (Furmanek et al. 2015: 532).

Celem niniejszego artykułu jest analiza ceramiki ze wspomnianych obiektów 
KPD – przedstawienie cech morfologicznych, technologicznych i zdobnictwa. Podej-
mowana będzie próba ich korelacji oraz ustalenia funkcji ceramiki i jej chronologii. 
Ponadto spróbuję przyporządkować ceramikę do odpowiedniej grupy KPD.

Ryc. 2. Kornice 33. Fragment planu sektora 2 z wyróżnieniem obiektów osadniczych KPD. Legenda: 
1 – obiekty o innej przynależności kulturowej niż KPD, 2 – obiekty KPD, ? – prawdopodobny wygląd 
i lokalizacja domu słupowego KPD. Oprac. M. Furmanek
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Ryc. 3. Kornice 33. Profile obiektów 1 i 54 – o charakterze osadniczym KPD. Legenda: 1 – bardzo 
ciemnoszara warstwy humusu z kawałkami węgla drzewnego, 2 – ciemnobrązowy ił piaszczysty z osa-
dem humusowym, 3 – jasnobrązowy piaszczysty ił z osadem humusowym, 4 – jasny, żółtawobrązowy 
piaszczysty ił z osadem humusowym, 5 – jasny, brązowawoszary piaszczysty ił z osadem humusowym, 
6 – jasnobrązowy piaszczysty ił z osadem humusowym, 7 – ciemna, szarawobrązowa warstwa humusu 
z kawałkami węgla drzewnego, 8 – bardzo ciemna, szaro-brązowa warstwa humusu z kawałkami węgla 
drzewnego, 9 – bardzo ciemnoszara warstwa humusu z kawałkami węgla drzewnego, 10 – szara warstwa 
humusu z udziałem iłu piaszczystego. Oprac. M. Mackiewicz, za Furmanek i in. 2015

MATERIAŁY I METODY

Zbiór materiału ceramicznego analizowanego w niniejszej pracy pochodzi z obiek-
tu 1, w którym odkryto 275 fragmentów naczyń KPD, oraz z obiektu 54, gdzie z kolei 
wydobyto 171 fragmentów. Po wstępnej analizie, fragmenty te zostały połączone 
w grupy, które niewątpliwie pochodzą z jednej formy naczynia. Ogółem wydzielono 
181 „grup” z obiektu 1 oraz 112 „grup” z obiektu 541.

Tak wyodrębnione grupy ceramiki były analizowane pod względem różnych cech. 
Określono morfologię ceramiki (makro- i mikromorfologię) i zmierzono wskaźniki 
makromorfologiczne. Również scharakteryzowano technologię oraz ornamentykę 
fragmentów naczyń.

1  Warto zwrócić uwagę na to, że liczba „grup fragmentów” niekoniecznie może równać się liczbie 
naczyń – nie wyklucza się mniejszej liczby naczyń. Wydzielone grupy fragmentów ceramiki mogą 
jeszcze łączyć się ze sobą, ale zmienne cechy wśród jednego naczynia, tj. charakter powierzchni, barwa, 
grubość ścianek i ilość domieszki oraz rozdrobnienie materiału uniemożliwiło pełne i pewne połączenie 
wszystkich fragmentów. Jednak dla uproszczenia w całej pracy będą przywoływany termin „naczynia”.
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Cechy zostały wyróżnione na podstawie kilku klasyfikacji, dostosowując kryteria 
podziału do charakteru materiału KPD z Kornic. Poszczególnym cechom nadano 
kody wyrażone cyfrowo – wyjątkiem są formy naczyń, które zapisywano w postaci 
liter (Kopec 2016). Do wyróżnienia cech wykorzystano przede wszystkim typologię 
dla interstadium neolitu i brązu na Kujawach (INB; Czebreszuk et al. 2006) oraz 
typologię form naczyń KPD na Morawach (Dvořák 1989).

Podczas analizy morfologicznej określano, z jakiej części naczynia pochodzą 
fragmenty (dno, część przydenna, brzusiec, szyjka, wylew czy ucho). Ponadto ustalono 
formy naczyń, ale z powodu małej ilości materiału i znacznego rozdrobnienia, zostały 
przedstawione jedynie uproszone typy naczyń. Do tego użyto opracowania form 
naczyń KPD dla Moraw A. Dvořáka (1989) ze względu na bliską odległość stanowisk 
morawskich KPD i Kornic.

W trakcie analizy mikromorfologicznej analizowano takie części naczyń, jak: 
krawędzie, ucha, dna i otwory. Dla tych pierwszych wykorzystano systematykę A. Koś-
ki (1981), a dla uch podział tego samego autora z 2000 r. (Kośko 2000). Z kolei dla 
określenia kształtu dna zastosowano typologię den J. Czebreszuka (1987). Natomiast 
dla otworów opisano ich średnicę, liczbę i umiejscowienie w naczyniu. Oprócz tego 
dokonano pomiarów wskaźników makromorfologicznych (Kośko 1981), zaokrąglając 
wyniki do 0,5 cm i 1 cm, w zależności od możliwości odtworzenia wymiarów danego 
naczynia.

Analiza technologiczna polegała najpierw na zmierzeniu grubość ścianek naczynia 
i przedstawieniu ich za pomocą wariantu 2 J. Czebreszuka (1996) oraz podano także 
rzeczywisty pomiar. Następnie określono rodzaj domieszki, jej granulometrię i ilość, 
stosując również model J. Czebreszuka (1996). Dokonano obserwacji charakteru 
powierzchni i barwy przełamu naczyń oraz przedstawiono za pomocą systematyki 
J. Czebreszuka (1996) z pewnymi modyfikacjami spowodowanymi specyficznym 
charakterem materiału zabytkowego – m.in. wzięto pod uwagę charakter obu po-
wierzchni naczynia.

Z kolei w części analizy zdobnictwa określono technikę wykonania ornamen-
tu, strefy dekoracyjne i motywy. Do tej pierwszej cechy wykorzystano systematykę 
A. Kośki i A. Prinke (1977) oraz A. Kośki (1981). Dodano także techniki zdobienia: 
odciski sznurem, radełkiem/grzebykiem, malowanie na czerwono oraz inkrustacja 
białym pigmentem. Natomiast do wydzielenia stref ornamentacyjnych zastosowano 
podział J. Czebreszuka, A. Kośki i M. Szmyt (2006). Oprócz tego przedstawiono 
opisowo występujące na naczyniach elementy zdobnicze – tylko dla motywów wyko-
nanych radełkiem zastosowano typologię, którą oparto na analizie materiału z Czech 
i Moraw. Sposób przedstawienia tej typologii zaczerpnięto z książki Beaker pottery 
of Great Britain and Ireland (Clarke 1970; ryc. 4).
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Ryc. 4. Typy wątków radełkowych dla Czech i Moraw, Oprac. M. Kopec
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REZULTATY I DYSKUSJA

Analiza morfologiczna
Makromorfologia
Materiał ceramiczny z jam gospodarczych jest mocno rozdrobniony, przez co znacznie 
utrudnione było określenie odpowiednich form naczyń. Spośród 293 wyróżnionych 
naczyń, aż w 225 (76,79%) przypadkach nie udało się ustalić żadnej formy. Na 68 na-
czyń tylko 11 ma pewnie ustaloną formę (3,75% ze wszystkich naczyń), pozostałe nie 
są ewidentne lub mogą być częściami różnych form naczyń (tabela 1).

Naczynia, które rozpoznano to w głównej mierze puchary (A; ryc. 6h–i; ryc. 7a–c), 
garnki (B; ryc. 5c; ryc. 8j), misy (H; ryc. 7e–i) oraz dzbany (C; ryc. 8g). Być może obec-
ne są również amfory (F) i kubki (D). Ponadto w obiekcie 1 zanotowano nieznacznie 
większe występowanie pucharów niż w obiekcie 54, co mogło być spowodowane nieco 
inną funkcją obu jam (tabela 1).
Mikromorfologia
W obiektach osadowych znaleziono 55 krawędzi naczyń, które wykazują różnorodność 
typów (tabela 2). Zbyt mała próba materiału i wielość wyróżnionych typów w systema-
tyce A. Kośki uniemożliwia wykazanie przewagi danych krawędzi. Tylko nieznacznie 
odznaczają się krawędzie typu 1e (ścianki proste i zaokrąglone zwieńczenie; 14,55%). 
Można także zauważyć, że występowanie krawędzi z okapem jest charakterystyczne 
dla mis (ryc. 7f–h).

Odkryto łącznie 22 den naczyń, które występują również w kilku typach (tabela 3). 
Nieznacznie wyróżnia się typ 1 – 31,82%, czyli niewyodrębnione dno, płaskie z obu 
stron. Pozostałe dna były typu 2, 3, 4, 5, 9 i 14 według J. Czebreszuka (1987; ryc. 5w; 
ryc. 7d, h; ryc. 8a).

W jamach znaleziono tylko 5 lub 6 fragmentów uch (tabela 4). Przeważają po-
jedyncze, poziomo przebite ucha taśmowate (66,67%, typ 3). Ponadto odkryto frag-
ment misy z poziomo uformowanym uchem podkrawędnym „listwowatym” (typ 5) 
z 2 otworami (ryc. 7f) oraz fragment ucha nakrawędnego (typ 6) bądź guzka (ryc. 5s).

Tabela 1. Procentowy i liczbowy udział form naczyń1

1 

n % n % n % n % n % n % n % n %
1 181 4 2,21 18 9,94 0 0 0 0 7 3,87 6 3,31 0 0 1 0,55

54 112 0 0 3 2,68 2 1,79 2 1,79 0 0 5 4,46 1 0,89 0 0
Razem 293 4 1,37 21 7,17 2 0,68 2 0,68 7 2,39 11 3,75 1 0,34 1 0,34

n % n % n % n % n % n % n % n %
1 181 0 0 0 0 1 0,55 0 0 3 1,66 4 2,21 0 0 137 75,7

54 112 5 4,46 0 0 0 0 1 0,89 1 0,89 2 1,79 2 1,79 88 78,6
Razem 293 5 1,71 0 0 1 0,34 1 0,34 4 1,37 6 2,05 2 0,68 225 76,8

H? A/B/H ?

Obiekt Ogółem

Obiekt Ogółem

C C/D

B/C/D D D? HC/D/F

A A? A/B B B? B/C

A – puchar, B – garnek, C – dzban, D – kubek, F – amfora, H – misa
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Tabela 2. Procentowy i liczbowy udział typów krawędzi naczyń

n % n % n % n % n % n % n %
1 33 1 3,03 4 12,1 1 3,03 0 0 1 3,03 3 9,09 0 0

54 22 0 0 4 18,2 1 4,55 1 4,55 0 0 1 4,55 1 4,55
Razem 55 1 1,82 8 14,6 2 3,64 1 1,82 1 1,82 4 7,27 1 1,82

n % n % n % n % n % n % n %
1 33 1 3,03 1 3,03 1 3,03 3 9,09 1 3,03 0 0 3 9,09

54 22 3 13,6 0 0 1 4,55 0 0 0 0 2 9,09 0 0
Razem 55 4 7,27 1 1,82 2 3,64 3 5,45 1 1,82 2 3,64 3 5,45

n % n % n % n % n % n % n %
1 33 1 3,03 0 0 1 3,03 0 0 1 3,03 1 3,03 0 0

54 22 0 0 1 4,55 0 0 2 9,09 0 0 0 0 2 9,09
Razem 55 1 1,82 1 1,82 1 1,82 2 3,64 1 1,82 1 1,82 2 3,64

n % n % n % n % n % n % n %
1 33 2 6,06 1 3,03 1 3,03 1 3,03 0 0 2 6,06 2 6,06

54 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,55 1 4,55 1 4,55
Razem 55 2 3,64 1 1,82 1 1,82 1 1,82 1 1,82 3 5,45 3 5,45

Obiekt Ogółem

Obiekt

Obiekt Ogółem

Ogółem

Obiekt Ogółem

Typ 25k Typ 50c Typ 50e Typ 55b Typ 55e Typ 55k

Typ 11k Typ 18c Typ 18d Typ 18e

Typ 18h

Typ 10c Typ 10e Typ 10h

Typ 11c Typ 11d Typ 11e

Typ 2d

Typ 2e Typ 3c Typ 9e Typ 10b

Typ 1a Typ 1e Typ 1h Typ 1i Typ 1k Typ 2c

Tabela 3.  Procentowy i liczbowy udział typów den naczyń

n % n % n % n % n % n % n %
1 15 4 26,7 3 20 3 20 2 13,3 2 13,3 0 0 1 6,67

54 7 3 42,9 1 14,3 1 14,3 1 14,3 0 0 1 14,3 0 0
Razem 22 7 31,8 4 18,2 4 18,2 3 13,6 2 9,09 1 4,55 1 4,55

Typ 14Obiekt Ogółem Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 9

Tabela 4.  Procentowy i liczbowy udział typów uch

n % n % n %
1 2 2 100 0 0 0 0

54 4 2 50 1 25 1 25
Razem 6 4 66,67 1 16,67 1 16,67

Pionowe 
„taśmowate”

Poziome 
podkrawędne 
„listwowate”

Poziome 
„nakrawędne”Obiekt Ogółem
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Ryc. 5. Kornice 33. Wybór fragmentów naczyń. Legenda: a–b, e, h, m–n, t – obiekt 1; c–d, f–g, i–l, o–s, 
u – obiekt 54. Rys. M. Kopec
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Ryc. 6. Kornice 33. Wybór fragmentów naczyń. Legenda: a–i – obiekt 1. a–d, g–i: fot. M. Kopec; e–f: fot. 
M. Mackiewicz, za Furmanek i in. 2015
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Ryc. 7. Kornice 33. Wybór fragmentów naczyń. Legenda: a–c, e, g–i – obiekt 1; d, f – obiekt 54. a–b, d–e, 
g–i: fot. M. Kopec; c, f: fot. M. Mackiewicz, za Furmanek i in. 2015
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Ryc. 8. Kornice 33. Wybór fragmentów naczyń. Legenda: a, e–f, h–i – obiekt 1; b–d, g, j – obiekt 54. 
Fot. M. Kopec
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Ostatnim wyróżniającym się elementem mikromorofologii jest występowanie 
otworów. W jamie 1 została odkryta misa z 2 częściowo zachowanymi otworami pod 
wylewem. Otwory te mają średnice 8 mm i są oddalone od siebie o 5 mm (ryc. 5e). 
Z kolei w drugiej jamie również odkryto fragment misy ze szczątkowo zachowanym 
otworem o średnicy 5 mm (ryc. 5s). Oprócz tego na wyżej wspomnianym fragmencie 
misy z uchem są obecne 2 otwory ze średnicą 6 mm i oddalone od siebie o 7 mm.

Analiza technologiczna
Znalezione fragmenty naczyń sugerują, że przede wszystkim w obiektach występo-
wały naczynia średniościenne – 56,31%. Natrafiono także na fragmenty naczyń cien-
kościennych – 26,96%, grubościennych – 11,60%. Z kolei w pozostałych przypadkach 
niemożliwe było określenie grubości ścianki. Zauważa się niewielkie różnice w udziale 
grubości ścianek naczyń pomiędzy obiektami – w obiekcie 1 znaleziono więcej naczyń 
cienkościennych i mniej średniościennych niż w obiekcie 54 (tabela 5).

Charakterystyczne dla omawianej ceramiki jest obecność domieszki szamotu – 
33,11%, piasku i żwiru – 27,30% lub obu naraz – 20,48%. Oprócz tego znacznie rzadziej 
występuje tylko sam tłuczeń kamienny lub w połączeniu z pozostałymi domieszkami. 
W około 10% przypadkach nie stwierdzono widocznej domieszki. Ponadto zanoto-
wano w jamie 1 większą obecność naczyń z piaskiem i żwirem – 39,78% niż w jamie 
54 – 7,14% (tabela 6). Ponad połowa naczyń ma drobną granulometrię domieszki – 
średnica do 1 mm (51,88%). W tym przypadku także można zauważyć różnicę pomię-
dzy obiektami, ponieważ w obiekcie 1 wystąpiło więcej ceramiki z drobnoziarnistą 
domieszką (62,43%; tabela 7). Również naczynia z tej jamy mają w większości małą 
ilość domieszki (64,09%) w przeciwieństwie do obiektu 54 (tabela 8). W 32 przypad-
kach nie stwierdzono obecności domieszki (10,92%), ale za to w masie ceramicznej 
jest obecna drobna mika.

Tabela 5. Procentowy i liczbowy udział typów grubości ścianek naczyń

n % n % n % n % n %
1 181 61 33,7 90 49,7 19 10,5 6 3,31 5 2,76

54 112 18 16,1 75 67 15 13,4 2 1,79 2 1,79
Razem 293 79 27 165 56,3 34 11,6 8 2,73 7 2,4

do 5 mm 6–8 mm od 9 mm ? brak
Obiekt Ogółem

Tabela 6. Procentowy i liczbowy udział rodzajów domieszki

n % n % n % n % n % n % n % n %
1 181 72 39,8 1 0,55 63 34,8 3 1,66 28 15,5 1 0,55 1 0,55 12 6,63

54 112 8 7,14 0 0 34 30,4 1 0,89 32 28,6 15 13,4 2 1,79 20 17,9
Razem 293 80 27,3 1 0,34 97 33,1 4 1,37 60 20,5 16 5,46 3 1,02 32 10,9

2+3+4 brak
Obiekt Ogółem

2 3 4 2+3 2+4 3+4

 2 – piasek i żwir, 3 – tłuczeń kamienny, 4 – szamot
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Ceramika KPD z Kornic charakteryzuje się występowaniem wielu typów po-
wierzchni ścianek. Czasami garncarze specjalnie traktowali obie ścianki naczynia. 
Wśród typów powierzchni wyróżnia się powierzchnie gładzone; szorstkie, mączyste, 
łatwo ścieralne, szorstkie z wystającą domieszką oraz gładzone wiechciem. Obecne 
są także typy mieszane (tabela 9).

Przełamy naczyń są głównie dwubarwne (32,42%), trójbarwne (26,28%) i jed-
nobarwne, w odcieniach żółto-czerwono-brązowych (23,55%; tabela 10). Świadczy 
to o zmiennych warunkach wypału, z częściej występującą atmosferą utleniającą. 
Ponadto przełam trójbarwny sugeruje nam niską temperaturę lub krótki wypał.

Podsumowując, fragmenty ceramiki z jam osadowych KPD wykazywały różno-
rodność technologiczną. Można wyróżnić kilka grup technologicznych:
1. cienko- lub średniościenne naczynia, o powierzchni szorstkiej, mączystej, łatwo 

ścieralnej, z domieszką szamotu lub piasku o drobnej granulometrii i małej ilości 
lub braku domieszki, lecz z obecnością miki, wypalone w atmosferze utleniającej 
lub zmiennej;

2. średnio- lub grubościenne naczynia, o powierzchni wygładzonej wiechciem, z do-
mieszką szamotu, piasku i tłucznia kamiennego o różnym uziarnieniu i dużej 
ilości, wypalone w atmosferze utleniającej lub zmiennej;

3. cienko- lub średniościenne naczynia, o powierzchni wygładzonej, z domieszką 
szamotu o różnym uziarnieniu i dużej ilości, o przełamie trójbarwnym;

4. średnio- lub grubościenne naczynia, o powierzchni wygładzonej, z domieszką 
szamotu, piasku, czasem z miką, wypalone w zmiennych warunkach;

5. średnio- lub grubościenne naczynia, o powierzchni szorstkiej, z wystającą domiesz-
ką piasku o różnej granulometrii i dużej ilości, wypalone w zmiennych warunkach.

Tabela 7. Procentowy i liczbowy udział typów granulometrii domieszek

n % n % n % n % n % n % n %
1 181 113 62,4 28 15,5 27 14,9 1 0,55 0 0 0 0 12 6,63

54 112 39 34,8 33 29,5 7 6,25 2 1,79 5 4,46 6 5,36 20 17,9
Razem 293 152 51,9 61 20,8 34 11,6 3 1,02 5 1,71 6 2,05 32 10,9

brakOgółemObiekt 1 2 3 1+2 1+3 2+3

 1 – drobna (d ziaren < 1 mm), 2 – średnia (d ziaren 1–2 mm), 3 – gruba (d ziaren > 2 mm)

Tabela 8. Procentowy i liczbowy udział typów ilości domieszek

n % n % n %
1 181 116 64,1 53 29,3 12 6,63

54 112 35 31,3 57 50,9 20 17,9
Razem 293 151 51,5 110 37,5 32 10,9

mała duża brak
OgółemObiekt
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Tabela 9. Procentowy i liczbowy udział charakterów powierzchni ścianek naczyń (zewnętrz-
na + wew nętrzna)

n % n % n % n % n % n % n %
1 181 63 34,8 1 0,55 1 0,55 2 1,1 2 1,1 20 11,1 1 0,55

54 112 11 9,82 1 0,89 1 0,89 8 7,14 4 3,57 2 1,79 2 1,79
Razem 293 74 25,3 2 0,68 2 0,68 10 3,41 6 2,05 22 7,51 3 1,02

n % n % n % n % n % n % n %
1 181 0 0 1 0,55 0 0 3 1,66 0 0 2 1,1 0 0

54 112 1 0,89 0 0 1 0,89 11 9,82 6 5,36 1 0,89 6 5,36
Razem 293 1 0,34 1 0,34 1 0,34 14 4,78 6 2,05 3 1,02 6 2,05

n % n % n % n % n % n % n %
1 181 1 0,55 23 12,7 12 6,63 2 1,1 1 0,55 20 11,1 1 0,55

54 112 0 0 17 15,2 0 0 2 1,79 1 0,89 10 8,93 0 0
Razem 293 1 0,34 40 13,7 12 4,1 4 1,37 2 0,68 30 10,2 1 0,34

n % n % n % n % n % n % n %
1 181 2 1,1 1 0,55 0 0 0 0 7 38,7 3 1,66 0 0

54 112 1 0,89 0 0 2 1,79 1 0,89 0 0 18 16,1 1 0,89
Razem 293 3 1,02 1 0,34 2 0,68 1 0,34 7 2,39 21 7,17 1 0,34

n % n % n % n % n %
1 181 0 0 1 0,55 1 0,55 2 1,1 8 4,42

54 112 1 0,89 0 0 0 0 0 0 3 2,68
Razem 293 1 0,34 1 0,34 1 0,34 2 0,68 11 3,75

Ogółem

Obiekt Ogółem

Obiekt Ogółem
(13+32) 

+(13+32)
(32+21) 

+(32+21)
(22+32) 

+32
(21+32) 

+32 ?

Obiekt Ogółem

Obiekt

13+22 13+31 13+21 13+22 13+13 12+22

21+32 21+31 21+22 21+21 32 
+(21+32)

13+32

31+31 31+22 31+21 31+13

22+31 22+22

32+13

32 
+(21+13)

OgółemObiekt

32 
+(21+32) 31+32

32+32 4+4 32+4 32+31 32+22 32+21

 13 – chropowacona wiechciem, 21 – szorstka z wystającą domieszką, 22 – szorstka mączysta, łatwo ście-
ralna, 31 – gładka bez śladów gładzenia, 32 – gładka ze śladami gładzenia, 4 – angoba

Tabela 10. Procentowy i liczbowy udział typów barw przełamów naczyń

n % n % n % n % n % n %
1 181 4 2,21 6 3,31 47 25,97 55 30,39 50 27,62 19 10,5

54 112 1 0,89 4 3,57 22 19,64 40 35,71 27 24,11 18 16,07
Razem 293 5 1,71 10 3,41 69 23,55 95 32,42 77 26,28 37 12,63

trójbarwna wielobarwna
Obiekt Ogółem

jednobarwna – 
szara

jednobarwna – 
czarna

jednobarwna – 
odcienie 

żółto-czerwono-
-brązowe

dwubarwna
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Tabela 11. Występowanie technik zdobniczych

Obiekt odciskanie nacinanie rycie plastyczne
odciskanie 
radełkiem/ 
grzebykiem

malowanie odciskanie 
sznurem inkrustacja

1 3 0 1 4 25 18 6 2
54 3 1 1 3 4 8 1 1

Razem 6 1 2 7 29 26 7 3
Tabela 12. Występowanie stref zdobniczych

Obiekt nakrawędna
podkrawędna 

zewnętrzna
szyjkowa brzuścowa przydenna

1 4 16 17 13 3
54 5 2 4 3 1

Razem 9 18 21 16 4

Analiza zdobnictwa
Wśród materiału zabytkowego występuje całkiem licznie ceramika zdobiona. Nie 
wliczając malowania i inkrustacji, w obiekcie 1 znaleziono aż 35 naczyń ornamento-
wanych (19,34%). Natomiast z obiektu 54 jest ich 9 (8,04%).

Wyróżniającą techniką zdobniczą, typową dla KPD, było odciskanie ornamentu 
radełkiem lub grzebykiem, co jest zauważalne w Kornicach (ryc. 5e, g–h, k–l; ryc. 6a–i; 
ryc. 7a–f). Można też przypuszczać, że czasami najpierw ryto linie, a dopiero potem 
odciskano radełkiem małe kwadraty. Innymi technikami było odciskanie sznura 
(ryc. 5d; ryc. 8e–f, i), zdobienie plastyczne (ryc. 5c; ryc. 8e, h, j), rzadziej nacinanie, 
rycie i odciskanie palców lub innych przedmiotów. Oprócz tego występuje malowanie 
i prawdopodobnie inkrustacja (tabela 11).

Ornamenty są obecne na powszechnie zdobionych strefach naczyń – występują 
w części nakrawędnej, podkrawędnej zewnętrznej, szyjkowej, brzuścowej i przy-
dennej (tabela 12). Wyróżnia się tylko malowanie, które stosowano także na stronie 
wewnętrznej naczyń.

Najczęstszym wątkiem ornamentacyjnym występującym na naczyniach są ho-
ryzontalne lub lekko skośne linie bardzo małych kwadratów/prostokątów. Taka linia 
tworzy bazowy wątek każdego motywu radełkowego. Ponadto występują typy 21, 51, 
91, 92 oraz inne (ryc. 4). Składają się one z elementów zygzaków, drabinek, słupków, 
„X” /dwóch trójkątów, a najbardziej spotykanym wątkiem są dwa zygzaki, oddzielone 
wąskim słupkiem małych kwadratów. Z innych zdobień (nieradełkowych) wystę-
pujących na naczyniach są guzy z odciskami grubego dwudzielnego sznura, dołki 
palcowe i listwy plastyczne.

Podczas analizy zauważano zależność występowania danej techniki ornamenta-
cyjnej od poszczególnej strefy naczynia:
1. odciskanie radełkiem – prawie cała zewnętrzna strona naczynia (od części nakra-

wędnej do części zewnętrznej przydennej z wyłączeniem części usznej);
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2. odciskanie sznurem – część podkrawędna zewnętrzna i szyjkowa;
3. odciskanie innym przedmiotem lub palcem (karbowanie) – część nakrawędna;
4. technika plastyczna (guzy i listwy) – część szyjkowa i brzuścowa.

Ornamenty wykonane pozostałymi techniki występują w różnych strefach naczynia.
Można również powiązać występowanie danej techniki, stref i motywów zdob-

niczych na odpowiednich formach naczynia:
1. ornamenty radełkowe na całych strefach pucharów;
2. ornamenty radełkowe na krawędziach mis;
3. karbowanie na krawędziach garnków, garnków/pucharów;
4. odciski sznura na szyjce garnków;
5. guzy na szyjce/brzuścu garnków.

Materiał zabytkowy z jam osadniczych KPD w Kornicach można podzielić na ce-
ramikę delikatną i kuchenną. Ogólnie jest ona charakterystyczna dla tej kultury – 
występują zarówno pięknie zdobione cienkościenne puchary, które były wypalone 
w wysokiej temperaturze i mają czerwoną lub brązową barwę (Beakers package), jak 
i tzw. ceramika towarzysząca (Begleitkeramik). Ostatnie pojęcie zostało zastąpione 
przez wg M. Besse i C. Strahma Kategorią II (Bell Beaker common ware) – niedeko-
rowana ceramika występująca tylko w KPD oraz Kategorią III („ceramika tradycji 
regionalnej”; 2001).

Prawdopodobnie naczynia z jam gospodarczych z Kornic były wykorzystywane 
na co dzień. Nie jest pewne, czy wyróżniające się bogato zdobionymi ornamentami 
radełkowymi puchary służyły do spożywania alkoholu podczas rytualnych uczt 
(Sherratt 1987). Do dokładnego określenie funkcji naczyń przydatna mogłaby się 
okazać analiza laboratoryjna niewielkich pozostałości organicznych.

Same obiekty gospodarcze, mogły być jamami odpadkowymi, magazynowymi lub 
były wykorzystywane do innych celów. Na podstawie nieznacznych różnic w występo-
waniu w zakresie rodzajów i liczby fragmentów zdobionych, w formach oraz ogólnej 
liczby znalezionych fragmentów ceramiki między jamami, można przypuszczać, 
że ich funkcje były różne.

Pod względem morfologicznym ceramika z Kornic nie jest znacznie odmienna 
od tej występującej na innych osadach KPD. Chociaż rozpoznano małą liczbę form 
naczyń, to jednak można stwierdzić, że używano typowych naczyń dla społeczności 
KPD. W jamach nie odkryto jedynie waz (E), które są obecne na innych stanowiskach 
osadowych, głównie w północno-zachodnich Czechach (Turek, Peška 2001). Można 
również zauważyć obecność podobnych typów krawędzi naczyń: prostych, z oka-
pem itd. oraz den na stanowisku w Olomouc-Slavonín, Brno-Obrany I. W Czechach 
i na Morawach występowały analogiczne misy z okapem, z podwójnymi otworami, 
czy z podwójnie przebitymi uchami, np. w Vlínévsi (Limburský 2012).

Cechy technologiczne naczyń KPD z Kornic są także podobne do tych odkrytych 
w Czechach i na Morawach – typowe dla lokalnych tradycji KCS, tj. niski wypał 
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i obecność miki. Takie przypadki zanotowano na stanowiskach Pavlovie (Dvořák et 
al. 1996), Brnie-Holásky (Dvořák 1992), Brnie-Obřany, Velkým Týncu, Olomoucu-
-Nemilany i Olomoucu-Slavonínie (Turek et al. 2003). Na ostatnim stanowisku od-
kryto również ceramikę, której powierzchnię wygładzono/szczotkowano wiechciem 
(słomą). Takie traktowanie ścianek naczyń było także licznie stosowane na osadzie 
w Albertfalvie na Węgrzech (Endrődi, Ramény 2016).

Na ceramice z powyższych stanowisk występuje również zdobienie w postaci 
dookolnych listew plastycznych z odciskami palców, guzów czy karbowanych wyle-
wów. Te ostatnie są charakterystyczne dla grupy czesko-morawskiej i KPD-Csepel. 

Z kolei podobne typowe ornamenty KPD (zdobione radełkiem) występują w La-
nžhot, Klobouky (Dvořák et al. 1996) i Tvořihrazie (Bálek et al. 1999). Na wielu stano-
wiskach KPD w Europie było praktykowane malowanie na czerwono naczyń. Nato-
miast inkrustację często stosowano w południowo-zachodnich Morawach (Všianský 
et al. 2014).

Można stwierdzić, że ceramika z Kornic wykazuje cechy grupy czesko-morawskiej. 
Jest to spowodowane ulokowaniem stanowiska na przedpolu Bramy Morawskiej – 
w miejscu, które przez tysiące lat stanowiło jedną z ważniejszych europejskich arterii 
komunikacyjnych, dawnych społeczności w wędrówce z południa na północ. Dlatego 
niektóre cechy ceramiki występują też na innych stanowiskach w Polsce. Przykładem 
mogą być wspomniane naczynia z Samborca, na których zidentyfikowano pozosta-
łości żelazistej glinki lub malowania (Kamieńska, Kulczycka 1964). Kolejną podobną 
cechą było stosowanie ornamentu wątku zygzaków i słupków na naczyniu z grobu 
w Strachowie.

W celu dokładnego określenia czasu funkcjonowania osady KPD w Kornicach 
z obiektu 54 pobrano szczątki roślinne do datowania 14C, dzięki którym otrzymano 
datowanie 2800−2500 lat BC2. Wynik ten pokazuje jednak zbyt wczesne datowanie. 
Próbka jest związana z kulturą amfor kulistych lub z okresem po tej kulturze (Wi-
śniewski et al. 2013; Furmanek et al. 2015; Furmanek et al. 2016).

W ustaleniu chronologii pomocne są za to wyniki datowań radiowęglowych 
z grobów KPD z Kornic (Furmanek et al. 2015), która prawdopodobnie są współ-
czesne osadzie. Do datowania pobrano próby z kości ludzkich z obiektów 1561, 1562, 
1624 oraz z kości zwierzęcych z grobu 1562. Po kalibracji, dla grobu 1561 uzyskano 
datę 2456−2146 lat BC (Poz-66185, 3825 ± 35 BP). Z kolei dla grobu 1562 otrzymano 
dwie daty: 2464−2206 lat BC (kość ludzka; Poz-66259, 3860 ± 40 BP) i 2289−2041 lat 
BC (kość zwierzęca; Poz-66186, 3760 ± 35 BP), a więc odcinek czasowy po kalibracji 
2339−2142 lat BC. Ostatnia data 2339−2051 lat BC pochodzi z grobu 1624 (Poz-66184, 
3785 ± 35 BP).

Dzięki próbom modelowania, wykorzystującym datowanie z innych stanowisk 
z Górnego Śląska z III tysiąclecia BC, zawężono wyniki. W tym celu wybrano daty 

2  RS/23/15_Kornice_O54_P14 R_Date (4100,35), 95,4% prawdopodobieństwa: 2866 (21,9%) 2804calBC, 
2763 (71,4%) 2568calBC, 2516 (2,1%) 2500 calBC).
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z grobu KCS z Kietrza (GrN-20926, 3960 ± 40 BP) i z grobu kultury Chłopice-Veselé 
z Raciborza Starej Wsi (Poz-54136, 3965 ± 35 BP). Po modelowaniu można określić 
funkcjonowanie cmentarzyska KPD w Kornicach w przedziale 2337−2167 lat BC, a do-
kładniej między XXIV i XXIII stuleciem BC. Prawdopodobnie było wykorzystywane 
dosyć krótko – 1 pokolenie lub niewiele dłużej (Wiśniewski et al. 2013; Furmanek et 
al. 2015; Furmanek et al. 2016).

W określeniu czasu funkcjonowania zabytków może również pomóc przyporząd-
kowanie go do odpowiedniej jednostki taksonomicznej. Materiały KPD na ziemiach 
polskich są przypisywane odłamowi środkowoeuropejskiemu, a dokładniej odmianie 
środkowonaddunajskiej tej kultury (Machnik 1979: 414). Stanowiska z Płaskowyżu 
Głubczyckiego wykazują cechy grupy czesko-morawskiej, co wskazuje, że właśnie 
stamtąd przez Bramę Morawską przybyły grupy KPD.

Często naczynia z osad mają połączenia cech lokalnego KCS i KPD (Turek et al. 
2003). Nie inaczej wygląda sytuacja w Kornicach. W obiektach 1 i 54 odkryto pucha-
ry z ornamentem radełkowym, który jest typowy dla KPD. Wraz z nimi znaleziono 
garnki z ornamentem sznurowym dwudzielnym, listwami plastycznymi, guzkami 
oraz karbowanymi krawędziami, które charakteryzuje niska temperatura wypał 
i obecność miki z piaskiem, czasami były też obmazywane słomą. Jest to typowe dla 
cech lokalnego KCS i Bell Beaker common ware. Oprócz tego, najczęściej występują-
cy wątek zdobniczy to naprzemiennie ułożone zygzaki i słupki, które są też obecne 
na naczyniu z grobu w Strachowie koło Wrocławia. Jest ono datowane na środkową 
fazę KPD według systematyki czesko-morawskiej (Noworyta 1976: 55).

Uznając równoczasowość funkcjonowania osady i cmentarzyska, w celu określa-
nia datowania ceramiki z jam gospodarczych KPD, można posłużyć się chronologią 
tworzoną dla cmentarzysk (Turek, Peška 2001: 415). Jednak często trudno skorelować 
chronologię naczyń z osady z tymi ze cmentarzysk, ponieważ wykazują cechy nieco 
młodsze (Dvořák 1993; Turek et al. 2003: 188).

Cechy naczyń z grobów z Kornic 33 odpowiadają fazie trzeciej KPD na Morawach 
i Czechach. W tej fazie zanikają typowe formy z bogatą ornamentyką oraz pojawiają 
się baniaste kubki z cylindryczną szyjką i formy protounietyckie. Jest to II faza KPD 
na Dolnym Śląsku. Zsynchronizować można ją z trzecią fazą tej kultury nad środko-
wym Renem, występowaniem pucharów typu „Veluwe” w Holandii i pucharów typu 
„A” na Wyspach Brytyjskich (Wojciechowski 1972: 60).

Po korelacji cech materiału ceramicznego z rezultatami datowania 14C, możemy 
umieścić funkcjonowanie stanowiska w Kornicach między drugą a trzecią fazą KPD 
na Morawach i w Czechach, GBK I/II, a II dla wschodnich Moraw wg Peški i Šebeli 
(1992), na przełomie starszej i młodszej fazy według Bertemesa i Heyda (2002), czy-
li około 2400/2300 lat BC. Przywiązując większą uwagę do dat radiowęglowych, 
to prawdopodobnie społeczność KPD przebywała u ujścia Łopienia do Psiny w XXIV 
i XXIII stuleciu BC.
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KONKLUZJE

Badania archeologiczne prowadzone na wielokulturowym stanowisku Kornice 33 
doprowadziły do odkrycia pierwszych od czasów przedwojennych śladów osady KPD 
na ziemiach polskich. Znaleziono 2 jamy gospodarcze oddalone od siebie o 66 m, 
a przy głębszym obiekcie stwierdzono obecność jam posłupowych, które prawdo-
podobnie mogły być reliktami domu słupowego z absydą. Osadzie towarzyszyło 
cmentarzysko oddalone o około 250 m z typowym obrządkiem KPD.

W 2 jamach gospodarczych znaleziono ponad 440 fragmentów naczyń KPD, 
które są dosyć różnorodne. Wśród nich można wydzielić ceramikę delikatną oraz 
kuchenną, w tym tzw. Begleitkeramik. Przede wszystkim w obiektach znajdowały się 
fragmenty pucharów, garnków i mis.

Naczynia z Kornic charakteryzuje niejednolita grubość i różne powierzchniami 
ścianek, tj. szorstka, z wystającą domieszką, mączysta, wygładzona wiechciem i gład-
ka. Można także wnioskować, że najczęściej do masy ceramicznej dodawano różną 
ilość domieszki szamotu, czasem piasku o różnej granulometrii. Naczynia wypalano 
w atmosferze zmiennej, z przewagą utleniającej.

Analiza zdobnicza ceramiki ukazuje typowe cechy dla KPD, ale także lokalnej 
tradycji KCS. Przede wszystkim występują całostrefowe ornamenty radełkowe, odciski 
sznura, listwy i guzy plastyczne oraz karbowanie krawędzi. Charakterystyczna jest 
także obecność czerwonego malowania i być może białej inkrustacji.

Niestety nie uzyskano pewnych dat radiowęglowych dla obiektów gospodarczych, 
ale przyjmując jednoczasowość pobliskiego cmentarzyska KPD, prawdopodobnie 
w latach 2350–2200 BC, w widłach Łopieniu i Psiny, żyła rodzina lub większa grupa 
społeczna omawianej kultury. Analiza materiału ceramicznego umożliwiła łączenie tej 
społeczności z drugą lub trzecią fazą grupy wschodniej KPD o pochodzeniu czesko-
-morawskim (niektóre podobne cechy naczyń występują na stanowiskach z Kotliny 
Karpackiej).

Samo odkrycie śladów osady KPD w Kornicach na stanowisku 33 oraz powyż-
sza analiza materiału ceramicznego poszerza naszą wiedzę o funkcjonowaniu tej 
społeczności na ziemiach polskich. Niestety brak jest pewnych datowań obiektów 
osadowych. Utrudnieniem i ograniczeniem podczas badań wykopaliskowych była 
także obecność współczesnych zabudowań oraz infrastruktury drogowej, które mogły 
zniszczyć część obiektów.
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