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Od autora

Praca niniejsza powstawała w ciągu kilkunastu lat, jeśli zaś dodać okres gromadzenia źródeł, to po-
nad pół wieku! Za pierwszy, nieodzowny etap należy uznać pozyskiwanie materiałów drogą prowa-
dzenia badań wykopaliskowych, trwających z przerwami od 1947 do 1979 r. Zasługą mrówczej pracy 
wielu badaczy jest odkrycie nieznanych wcześniej reliktów budowli zamkowych, nawarstwień, ich udo-
kumentowanie oraz zgromadzenie olbrzymiej ilości materiałów zabytkowych, które należało najpierw 
zinwentaryzować, zakonserwować, a następnie wnikliwie przeanalizować.

Bez wątpienia niniejsza praca nie powstałaby, gdyby nie badania zapoczątkowane przez dr. Józefa 
Marciniaka i mgr. Tadeusza Wieczorowskiego, w których jako praktykanci zdobywali ostrogi badaczy 
inż. arch. Stefan Kwilecki i prof. dr. hab. Władysław Filipowiak, gdyby nie późniejszy w nich udział 
moich nieżyjących już niestety Przyjaciół dr. Mariana Rulewicza, dr. hab. Kazimierza Siuchnińskiego 
i mgr. Stefana Wesołowskiego. Po dłuższej przerwie badania na zamku kontynuował wraz z dr. Ry-
szardem Rogoszem autor niniejszej pracy, do których nieco później dołączyli, także niestety już zmarli, 
mgr Tadeusz Nawrolski i mgr Eugeniusz „Gwidon” Wilgocki. W ostatniej fazie badań, głównie dzię-
ki wysiłkom mgr. Romana Kamińskiego, Małgorzaty Dziewanowskiej i Grzegorza Soleckiego, została 
sporządzona bogata dokumentacja rysunkowa i fotograficzna. Nie sposób też nie wspomnieć zasług 
pracowników fizycznych eksplorujących nawarstwienia, szczególnie Pani Marianny Meglich, wyróż-
niającej się solidnością i talentem eksploracyjnym, uczestniczącej niemal we wszystkich sezonach wy-
kopaliskowych na Zamku i w innych miejscach Szczecina.

Niech więc ta praca będzie formą podziękowania im wszystkim za trudy i owoce badań.
Badania archeologiczne pozwoliły w znacznym stopniu rozwikłać złożone dzieje Wzgórza Zamko-

wego. Gruntownych opracowań doczekały się najstarsze dzieje tego miejsca, związane z osadnictwem 
ludności kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i żelaza oraz ze słowiańskim wczesnym średnio-
wieczem. Zamkiem, jego początkami i przemianami, zainteresowali się najpierw historycy sztuki, co 
znalazło odbicie w pracach Zofii Krzymuskiej-Fafius i Henryka Dziurli, następnie Krystyny Kroman 
i przede wszystkim Zbigniewa Radackiego, natomiast archeologiczną problematykę tego obiektu, jeśli 
pominąć wcześniejsze szkice Ryszarda Rogosza i moje, odkładano z różnych powodów na później.

Zamiar napisania tej pracy, bez żadnej inspiracji z zewnątrz, powstał jeszcze w okresie pracy w Pra-
cowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ, ale możliwość realizacji znalazłem dopiero po przej-
ściu w stan spoczynku, w zaciszu domowym. W tym miejscu należą się stokrotne podziękowania mojej 
żonie Halinie za cierpliwe znoszenie mojej, może nazbyt częstej nieobecności duchem w domu i wyłą-
czanie się z obowiązków domowych.

Na koniec chciałbym też podziękować Dyrektorowi Muzeum Narodowego w Szczecinie za umożli-
wienie publikacji, a Krzysztofowi Kowalskiemu z zespołem za trud przygotowania pracy do druku.
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Zamek książąt pomorskich należy bez wąt-
pienia do najwspanialszych i najważniejszych 
zabytków architektury w Szczecinie. Położony 
na wzgórzu, w obrębie średniowiecznego miasta, 
panował nad jego północno-wschodnią, najstar-
szą częścią (ryc. 1). Jako rezydencja rozwijał się 
świetnie aż do śmierci ostatniego Gryfity – księ-
cia Bogusława XIV w 1637 r. Później, najpierw 
pod panowaniem szwedzkim (1637–1720), a na-
stępnie pruskim, stopniowo upadał, aż w 1944 r. 
został kompletnie spalony na skutek alianckiego 
nalotu. Odbudowany z pietyzmem po zniszcze-
niach wojennych, pełni obecnie funkcję centrum 
kulturalnego miasta i regionu.

Dzieje zamku, jego powstanie, przekształce-
nia, przebudowy od dawna intrygowały badaczy, 
najpierw, z oczywistych względów, niemieckich,  
a po 1945 r. – polskich. Punktem wyjścia wszel-
kich rozważań o jego początkach był znany do-
kument rozjemczy z 1346 r., zawierający rzetelne 
dane na temat pierwocin architektury murowa-
nej zamku Barnima III (Hering 1844). Pierw-
sze poważniejsze opracowanie należy przypisać 
Hugonowi Lemckemu, konserwatorowi zabyt-
ków regencji szczecińskiej w latach 1894–1924, 
wykorzystującemu także odkrycia dokonywane 
przy przebudowach i pracach konserwatorskich 
prowadzonych na zamku w końcu XIX i na po-
czątku XX w. (Lemcke 1909). Wiele lat później 
Siegfried Buboltz, przy okazji opracowywania 
fundacji kościelnych Barnima III, sporo miejsca 
poświęcił bardzo złożonej, do dziś dyskutowanej 
problematyce kościoła zamkowego pod wezwa-
niem św. Ottona (Buboltz 1934). Ponadto zagad-
nienia wiążące się z zamkiem były poruszane, 
raczej marginesowo, w przeróżnego typu opraco-
waniach dotyczących dziejów miasta. Należy do-
dać, że do 1945 r. nie przeprowadzono na zamku 
żadnych obserwacji archeologicznych, mimo że 
przy niektórych pracach ziemnych, wiążących 
się choćby z doprowadzeniem wody czy gazu, 
musiano natrafiać na średniowieczne materiały 
ruchome i relikty murów, których zlekceważenie 
ogromnie zubożyło podstawy źródłowe wszelkich 
ówczesnych i późniejszych rozważań.

W końcowej fazie ostatniej wojny światowej, 
dokładnie 17 sierpnia 1944 r., na skutek alianckie-
go ataku lotniczego zamek spłonął. Runęły stropy, 
pozostały nagie mury zewnętrzne. Już w 1946 r.  

Wstęp

pieczę nad ruiną roztoczyły organizujące się 
w Szczecinie polskie władze konserwatorskie, 
z inicjatywy których w 1949 r. powstała pierwsza 
koncepcja odbudowy obiektu (Dziurla 1959; Kro-
man 1992).

Wypalony, opuszczony zamek stał się dostęp-
ny dla badań architektonicznych i archeologicz-
nych. Przed badaczami architektury i history-
kami sztuki otworzyły się możliwości penetracji 
reliktów budowlanych, dokładnego ich przeba-
dania, rozwarstwienia i udokumentowania czę-
sto najzupełniej nieznanych faz budowy, prze-
budów, podziałów wnętrz, przekuć itp. Badania 
architektoniczne prowadzili od 1956 r. najpierw 
Antoni Kąsinowski, później także Stefan Kwilec-
ki i Janusz Nekanda-Trepka. Rezultaty ich prac, 
dotąd nigdzie w całości nie publikowane, są prze-
chowywane w postaci dokumentacji i opracowań 
cząstkowych w archiwum Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Szczecinie, choć – jak to 
ostatnio stwierdziła Krystyna Kroman – brak tam 
już niektórych, np. autorstwa A. Kąsinowskiego 
(Kroman 1992, 106–107, przypisy 2 i 8). Szczę-
ściem z jego wyników korzystali wcześniej Hen-
ryk Dziurla (1959) i Zbigniew Radacki (1976).

Badania archeologiczne szczecińskiego zamku 
rozpoczęli Józef Marciniak i Tadeusz Wieczorow-
ski. Sprowokowały je prace porządkowe w kaplicy 
zamkowej w skrzydle północnym, w czasie któ-
rych odkryto kryptę grzebalną Gryfitów z zacho-
wanymi sarkofagami. Jej sklepienie było już silnie 
zniszczone, a prace związane z jego rekonstruk-
cją pociągały za sobą konieczność odsłonięcia ca-
łego otoczenia. Stwierdzono wtedy, że krypta gro-
bowa przylega do solidnego muru, wychodzącego 
poza obręb kaplicy na zewnątrz skrzydła północ-
nego, na dziedziniec. Badania T. Wieczorowskie-
go miały ujawnić jego dalszy przebieg i umożli-
wić określenie funkcji (Krzymuska-Fafius 1957, 
217). Dla realizacji tego zadania założono wów-
czas dwa nie oznaczone jeszcze numerami wy-
kopy: jeden o wymiarach 5 × 6 m na dziedzińcu 
głównym, w jego północno-zachodnim naroż-
niku, drugi o wymiarach 6 × 7–10 m na dzie-
dzińcu menniczym, przy skrzydle zachodnim, 
bliżej jego północnego krańca (ryc. 2). Pod bru-
kowaną powierzchnią, niżej warstw porozbiór-
kowych i niwelacyjnych dziedzińców, natrafiono 
na spodziewane, zaskakująco dobrze zachowane 
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fundamenty pierwotnego kościoła zamkowego 
pod wezwaniem św. Ottona.

W roku następnym znacznie rozszerzono po-
wierzchnię badań na dziedzińcu głównym (wy-
kop 20 × 10–20 m), doprowadzając do odsło-
nięcia prezbiterium i jego obejścia do poziomu 
posadzki (obiekt nr 2) oraz fundamentu ściany 
zachodniej świeckiej budowli zamkowej (obiekt 
nr 4). Metodyka tych pierwszych w Szczecinie 
wykopalisk daleka była od obecnych wymogów 
badań przy obiektach z reliktami architektury 
murowanej. Jak wynika z zachowanej dokumen-
tacji, nie zwracano wcale uwagi na uwarunkowa-
nia stratygraficzne odkrywanych obiektów, na ich 
powiązania z warstwami osadniczymi, co ogrom-
nie zubożyło i ograniczyło możliwości pełniejszej 
oceny i interpretacji odkryć. Z zachowanej do-
kumentacji największą wartość przedstawia plan 
geodezyjny odsłoniętych reliktów. Ich opisem i in-
terpretacją zajęła się Zofia Krzymuska-Fafius, hi-
storyk sztuki (Krzymuska-Fafius 1957).

W niższych partiach wykopów natrafiono na 
dobrze zachowane pozostałości słowiańskiego 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego (Marciniak 
1949, 105–111), co skłoniło do dalszych, wielolet-
nich, systematycznych badań Wzgórza Zamko-
wego. Spodziewano się, jak się okazało – słusznie, 
dokopać nawarstwień związanych z początkami 
Szczecina. Od 1949 r. dalsze badania prowadził 
już sam T. Wieczorowski, w ramach programu 
Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa 
Polskiego. Trwały one w obrębie wykopów I–III 
do 1952 r. (ryc. 2)1. Zgodnie z ówczesnymi za-
łożeniami problemowymi i metodycznymi ba-
daczy interesowały szczególnie poziomy osad-
nictwa słowiańskiego do około połowy XIII w. 
Natomiast zupełnie po macoszemu traktowano 
nawarstwienia i materiały zabytkowe młodsze. 
Odbiło się to również na sposobie prowadzenia 
i dokumentowania badań na terenie szczecińskie-
go zamku (Wieczorowski 1950, 182–183; 1952a;  
341–343; 1953,  235; Wieczorowski, Marciniak 1951,  
233–235; Leciejewicz i in. 1983, 15–66).

Po 1952 aż do 1967 r. nie podejmowano na zam-
ku żadnych systematycznych badań. Z tego czasu 
należy jednak odnotować penetrację piwnic odbudo-
wywanego właśnie skrzydła północnego w 1956 r., 
podczas której natrafiono na relikty murowanego 

1 Ujednolicona numeracja wykopów została wprowadzo-
na wtórnie i nie we wszystkich przypadkach odpowiada 
kolejności, w jakiej były one badane.

budynku, znanego z aktu rozjemczego z 1346 r. 
pod nazwą kamiennego domu (obiekt nr 1). Re-
likty te zbadał pod względem architektonicznym 
A. Kąsinowski. Z jego wyników korzystali H. 
Dziurla (1959) i Z. Radacki (1976). Niestety, usta-
lenia A. Kąsinowskiego dziś dostępne są jedynie 
w wyżej wymienionych publikacjach.

Aktywizację badań archeologicznych zam-
ku przyniosła końcowa faza jego odbudowy.  
W latach 1967–1968 zespół nowo powołanej Pra-
cowni Archeologiczno-Konserwatorskiej Przed-
siębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji 
Zabytków Oddział w Szczecinie przeprowadził 
prace badawcze w wykopie oznaczonym jako  
nr V, zlokalizowanym w południowej części dzie-
dzińca głównego. Obok horyzontu osadniczego 
z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza 
oraz kilkunastu doskonale zachowanych pozio-
mów osadnictwa słowiańskiego, odsłonięto tak-
że nawarstwienia i relikty budowli murowanych 
(obiekty nr 54–5, 7, 7b, 25) wiążących się z dzie-
jami zamku po połowie XIII w. (Cnotliwy 1976, 
7–70. Cnotliwy, Rogosz 1969; 1970a; 1970b; 1983, 
87–168). Zimą 1968 r. przeprowadzono badania 
ratownicze w osuwisku północnej skarpy zam-
kowej, oznaczonym jako wykop VIII, w którym 
udokumentowano kilka faz umocnień obronnych 
Szczecina z okresu wczesnego średniowiecza 
(Cnotliwy, Rogosz, Kąsinowski 1967). W latach 
1967 i 1972 spenetrowano pod względem archeo-
logicznym piwnice skrzydła południowego, wy-
korzystując do prowadzenia obserwacji wykopy 
wykonywane do celów budowlanych (Cnotliwy, 
Nawrolski, Rogosz 1972).

Niezwykle ważne, zwłaszcza dla poznania 
po  czątków szczecińskiego zamku, są wyniki dal-
szych badań, przeprowadzonych w latach 1973–
1977 przez zespół Pracowni Archeo logiczno- 
-Konserwatorskiej PKZ w Szczecinie. W 1973 r. 
założono wykop (kolejny nr IV) w północno- 
-zachodnim narożniku dziedzińca głównego, 
zlo kalizowany w znacznej mierze na miejscu  
wcześniejszych badań T. Wieczorowskiego (Cnot-
liwy, Rogosz 1983, 79–87; Rogosz 1992, 33–77).  
W tym samym roku wykonano wielkie prace 
ziemne wzdłuż skrzydła południowego, w miej-
scu przeznaczonym na lokalizację wentylatorow-
ni i magazynu rekwizytów teatralnych. Ten wy-
kop, oznaczony jako VI, budowlani wykonali przy 
użyciu sprzętu mechanicznego bez wyprzedza-
jących badań archeologicznych, przy milczącej 



13

Wstęp

zgodzie ówczesnych władz konserwatorskich na 
takie barbarzyństwo. Do szczątkowych obser-
wacji archeologicznych pozostały jedynie profile 
wykopu (zachodni i północny) i niektóre tylko, 
zresztą silnie uszkodzone koparkami, obiekty  
(nr 19) archeologiczne (Cnotliwy 1980). W obrę-
bie wykopu VI, mimo że jeszcze przez trzy lata 
nie był objęty pracami budowlanymi, zezwolono 
archeologom na przeprowadzenie w 1974 r. przy-
spieszonych badań jedynie na małym skrawku 
nawarstwień zachowanych na dnie wykopu w po-
łudniowo-wschodnim narożniku dziedzińca. Po-
zyskano tu niezmiernie cenne źródła materialne 
dotyczące początków zasiedlania przez Słowian 
Wzgórza Zamkowego (Cnotliwy, Rogosz 1983, 
168–193).

W tym samym 1974 r. przeprowadzono także 
badania w północno-wschodnim narożniku dzie-
dzińca menniczego (wykop VII), wzbogacające 
naszą wiedzę szczególnie o kościele św. Ottona, 
ale także na temat urządzeń sanitarnych renesan-
sowego zamku (Cnotliwy 1975; Cnotliwy, Rogosz 
1983, 193–194).

Ostatnie, systematyczne wykopaliska na dziedziń -
cu głównym zdołano przeprowadzić w 1977 r. w wy-
kopie XII. Zajmował on częściowo teren badany już 
wcześniej przez T. Wieczorowskiego (ryc. 2). Został 
założony m.in. z myślą o uzupełnieniu i wzbogace-
niu uzyskanych wcześniej wyników wiążących się 
z reliktami obiektów architektonicznych, zwłasz-
cza ich powiązań z konkretnymi nawarstwieniami. 
Pierwotnie zakładano, że badania w wykopie 
XII obejmą wszystkie nawarstwienia aż do calca, 
jednak ograniczenia finansowe i czasowe spowo-
dowane postępem odbudowy zamku znacznie 
okroiły ten program. Zdołano przebadać tylko 
warstwy powstałe po połowie XII w., starsze po-
zostały nietknięte, pozostawione może do przy-
szłych badań (Cnotliwy 1978). Wyniki uzyskane 
w tym wykopie stanowią jedną z najważniejszych 
części niniejszego opracowania. Poziomy osadni-
cze związane z osadnictwem okresu wczesnego 
średniowiecza zamieszczono w oddzielnej pracy 
(Cnotliwy 1997).

Wiele cennych wiadomości o średniowiecz-
nym i nowożytnym zamku uzyskano, prowadząc 
obserwacje archeologiczne w przeróżnego typu 
wykopach realizowanych przez ekipy budowlane 
w latach 1974–1979 w obrębie dziedzińca men-
niczego i w przyziemiu skrzydła menniczego.  
W czasie tych prac uzyskano uzupełniające dane 

do rekonstrukcji rzutu kościoła pod wezwaniem 
św. Ottona, wykorzystane już przez Z. Radac-
kiego (1976, 71, ryc. 31). Przy innych okazjach 
eksplorowano latryny związane z użytkowaniem 
skrzydła zachodniego, zdobywając bogatą kolek-
cję złożoną głównie z naczyń szklanych i cera-
micznych, ilustrującą kulturę materialną miesz-
kańców zamku szczególnie w XVI–XVII w., ale 
i w późniejszych czasach (Cnotliwy 1981; 1987). 
Niestety, nie wszędzie umożliwiano archeologom 
prowadzenie choćby tylko luźnych obserwacji. 
Tak było, gdy za pomocą sprzętu mechaniczne-
go budowlani zrealizowali wielki wykop między 
skrajem ulicy Kuśnierskiej a południowym skrzy-
dłem zamku. Bez żadnych skrupułów zlikwido-
wano wtedy biegnący tędy mur obronny zamku, 
szereg latryn zamkowych oraz wszystkie istnieją-
ce tu nawarstwienia.

Stan opracowania materiałów tych długoletnich 
badań jest bardzo różny. W zadowalającym stopniu 
opracowano materiały związane z osadnictwem 
ludności kultury łużyckiej (Wesołowski 1964; 
1983; Cnotliwy 1976; Cnotliwy, Rogosz 1976). Mo-
nografia słowiańskiego osadnictwa wczesnośre-
dniowiecznego, wydana w 1983 r., sprawia, że ten 
okres dziejów należy uznać za najlepiej opracowa-
ny („SWŚ. Wzgórze Zamkowe”). Wiele informa-
cji o tym okresie zawierały również wcześniejsze 
cząstkowe opracowania, także popularnonaukowe, 
bądź zawarte w pracach ogólniejszego typu (Wie-
czorowski 1952b; 1954; 1959; Leciejewicz 1962; 
1973; Leciejewicz, Wieczorowski 1983; Rulewicz 
1964; Łosiński 1993; 2000).

W licznych opracowaniach średniowiecznych 
i nowożytnych dziejów zamku korzystano czę-
sto z wyników badań archeologicznych i archi-
tektonicznych (Lemcke 1909; Krzymuska-Fafius 
1957; Dziurla 1959; Radacki 1976; Kroman 1992;  
W. Łopuch 1997). Wspomniane wyżej okresy zna-
lazły również odbicie w publikacjach archeolo-
gicznych. W wyczerpujący sposób przedstawiono 
wyniki poszukiwań w piwnicach skrzydła połu-
dniowego (Cnotliwy, Nawrolski, Rogosz 1972).  
W całości został opublikowany zespół zabytków 
wydobytych z późnośredniowiecznej latryny od-
krytej w wykopie VI (Cnotliwy 1980). Opracowa-
ne zostały nowożytne naczynia szklane i kamion-
kowa ceramika importowana wydobyta z latryn 
zamkowych przy skrzydle zachodnim (Cnotli-
wy 1981; 1987). Na szczególną uwagę zasługu-
je opracowanie wyników badań z lat 1973–1974, 
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wiążących się z kościołem zamkowym (Rogosz 
1992) oraz szkice poświęcone powstaniu i roz-
wojowi późnośredniowiecznej siedziby książęcej 
(Cnotliwy 1992a; 1999b; 1999c). Te ostatnie spro-
wokowały nawet dyskusję na temat początków ar-
chitektury zamkowej (por. Radacki 1993; Cnotli-
wy 1993). Trudno jednak aktualny stan opracowań 
uznać za zadowalający, umożliwiający powsta-
wanie poddających się krytyce poglądów, hipotez 
na temat powstawania i przekształcania zamku, 
czy nawet jego poszczególnych części. Niektóre 
z funkcjonujących w literaturze przedmiotu po-
glądów na temat wielu kwestii szczegółowych są 
w dalszym ciągu dyskutowane (por. W. Łopuch 
1997; Radacki 2000). Jednak ani argumenty kry-
tyczne, ani kontrargumenty nie wyczerpują poru-
szanych kwestii, bo z jednej strony krytykujący nie 
zna wszystkich kompletnych odkrytych i udoku-
mentowanych faktów, z drugiej zaś krytykowany 
nie jest w stanie przytoczyć pełnej argumentacji, 
całej dokumentacji i materiałów, bo zwykle brak 
na to miejsca na łamach czasopism.

Mogłoby się wydawać, jeśli wziąć pod uwa-
gę liczbę wykopów w obrębie zamku, w których 
przeprowadzono systematyczne badania bądź 
tylko w minimalnym stopniu objętych obserwa-
cją archeologiczną, że interesujący nas tu obiekt 
został wystarczająco rozpoznany. Nic bardziej 
mylnego, bo do wyjaśnienia pozostało wiele istot-
nych zagadnień okrytych mgłą tajemnicy. Trzeba 
się pogodzić z tym, że aktualne funkcjonowanie 
przywróconego do świetności zamku jako cen-
trum kulturalnego może bardzo mocno ograni-
czyć na długie lata marzenia o dalszych poszuki-
waniach archeologicznych. W tej sytuacji jednym 
z podstawowych zadań badaczy reprezentujących 
różne specjalności historyczne jest pełne opraco-
wanie i publikacja dotychczasowych osiągnięć.

Należy dodać, że zamek szczeciński cieszy się 
również niesłabnącym zainteresowaniem miesz-
kańców miasta i regionu, które w znacznym stop-
niu zaspokajają mnożące się w ostatnich latach, 
często pięknie wydane, publikacje („Zamek”; 
Januszkiewicz 1995; JNT 2000; Słomiński 2001; 
Walkiewicz 2006; Kochanowska 2007).

Podstawowym zadaniem prezentowanej pra-
cy jest możliwie najpełniejsze przedstawienie do-
tych czasowych wyników badań archeologicznych 
wiążących się z dziejami zamku. Jak już wcześniej 
wzmiankowałem, osiągnięcia odnoszące się do 

słowiańskiej przeszłości Wzgórza Zamkowego (do 
około połowy XIII w.) zostały już wcześniej kom-
pletnie opracowane i opublikowane („SWŚ. Wzgó-
rze Zamkowe”). Niniejsza publikacja obejmuje 
okres od połowy XIII w. do czasów niemal nam 
współczesnych. Najwięcej miejsca zajmują mate-
riały powiązane z początkami szczecińskiego zam-
ku. Zawierają one charakterystykę nawarstwień 
kulturowych i osadniczych, ich łączność z obiekta-
mi nieruchomymi, a dalej opisy i dokumentacje re-
liktów najstarszej architektury murowanej i wresz-
cie prezentację bogatych i różnorodnych zespołów 
zabytków. W całości tworzą one wraz z zachowa-
nymi niezbyt licznie dokumentami pisanymi pod-
stawową, w zasadzie jedyną bazę źródłową dla po-
znania najstarszych (do 1575 r.), częściowo także 
nowszych dziejów siedziby książęcej w Szczecinie. 
Dla okresu późniejszego, po 1637 r., odkrycia ar-
cheologiczne posiadają mniejsze znaczenie, acz-
kolwiek wnoszą niezmiernie cenne dane uzupeł-
niające, bogato ilustrujące nie k tóre aspekty kultury 
szczecińskiego dworu, których nie uwzględniają 
przekazy pisane.

Pomijając wstęp i zakończenie, praca składa 
się z zasadniczych pięciu części. Pierwsza zawie-
ra opis nawarstwień i materiałów zabytkowych 
ujawnionych w poszczególnych wykopach, druga 
opis reliktów murowanych i innych obiektów nie-
ruchomych, zaś części od trzeciej do szóstej są po-
święcone analizie stratygraficznej oraz formalnej 
i chronologicznej materiałów zabytkowych, prze-
prowadzonej w ramach wyróżnionych okresów 
w dziejach zamku. Pracę zamykają podsumo-
wanie wyników i zestawienie bibliografii. Opisy 
i analizę reliktów uzupełniają ilustracje.

Sposób prezentacji wyników badań w poszcze-
gólnych wykopach jest zróżnicowany, podykto-
wany z jednej strony stosowaniem niejednolitej 
metodyki badań terenowych, innej w wykopach 
objętych systematycznymi badaniami, innej 
w warunkach prowadzenia obserwacji w wyko-
pach budowlanych i instalacyjnych, z drugiej zaś 
aktualnym stanem zachowania i kompletnością 
dokumentacji badań, szczególnie pochodzącej 
z okresu sprzed 1967 r. W skrócony sposób przed-
stawiono wyniki uzyskane w wykopach I–IV, VIII, 
w piwnicy skrzydła południowego i w obiekcie  
nr 19 (szczególnie dotyczy to prezentacji mater ia-
łów ruchomych), gdyż zostały już wcześniej opra-
cowane i opublikowane.

Wstęp
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Z rozmysłem została wyróżniona część II, za-
wierająca dokumentację obiektów nieruchomych, 
głównie reliktów architektonicznych, celem uła-
twienia korzystania z wyników historykom archi-
tektury. Obiekty te, szczególnie elementy więk-
szych budowli, np. kościoła zamkowego czy muru 
obronnego, były odkrywane fragmentarycznie 
w różnych rozproszonych wykopach, co mogło-
by im ogromnie utrudnić analizę. Nie znaczy to, 
że wspomniane obiekty nie zostały odnotowane 
w części I lub że w części III zostały pozbawio-
ne kontekstu stratygraficznego. Należy dodać, że 
opisy zawartości kulturowej niektórych obiektów 
nieruchomych, typu latryna, piwniczka czy wkop 
budowlany, o ile odkryto je w ramach określonego 
wykopu, zostały pomieszczone w części I.

Badania w wykopach I–III prowadził w la-
tach 1947–1952 T. Wieczorowski, działając w ra-
mach organizacyjnych Kierownictwa Badań nad 
Początkami Państwa Polskiego. Materiały i cała 
dokumentacja badań zostały przekazane Stacji 
Archeologicznej (aktualnie Ośrodek Archeologii 
Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich) w Szcze-
cinie, należącej do powstałego w 1954 r. Instytutu 
Historii i Kultury Materialnej (aktualnie Instytut 
Archeologii i Etnologii) Polskiej Akademii Nauk, 
gdzie się je nadal przechowuje. W niniejszej pracy 

zostały wykorzystane dostępne w publikacjach 
materiały pochodzące z tych badań.

Zasadnicza część prezentowanych źródeł po-
chodzi z badań prowadzonych w latach 1967–1977 
przez zespół Pracowni Archeologiczno-Konser-
watorskiej byłego Przedsiębiorstwa Państwowe-
go Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział 
w Szczecinie (wykopy IV–VIII i XII). Wyniki 
tych badań wraz z pełną dokumentacją zostały 
wstępnie opracowane natychmiast po ukończe-
niu prac terenowych. Liczne tomy opracowań 
autorstwa Eugeniusza Cnotliwego, Tadeusza 
Nawrolskiego, Ryszarda Rogosza i Eugeniusza 
Wilgockiego (por. bibliografia) są przechowywa-
ne w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Szczecinie. Instytucji tej przekazano 
też całą dokumentację terenową oraz znakomitą 
większość materiałów zabytkowych. Dużą partię 
zabytków, szczególnie tzw. cymelia, przejęło – za 
zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 
Muzeum Narodowe, a część z nich znajduje się 
w zamku książąt pomorskich w Szczecinie do ce-
lów ekspozycyjnych. Dokumentację fotograficzną 
wykonywaną sukcesywnie podczas badań tereno-
wych, a następnie w studio (fotografie zabytków), 
przejął w 2007 r. w całości Regionalny Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Wstęp
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I.1. Wykop I
Zlokalizowany mniej więcej na środku dziedzińca 
głównego, w obrębie ara nr 17a i częściowo tak że nr 16 
(ryc. 2). Wymiary wykopu wynosiły 10 × 11,5 m. Duża 
część nawarstwień tego wykopu została już wcześniej 
zniszczona aż do calca przez trzy rozlegle wkopy nowo-
żytne. Charakterystykę warstw i zawartości zabytkowej 
wykopów I–III opracowano według zasad przyjętych 
dla wczesnośredniowiecznych materiałów ze szczeciń-
skiego zamku (Leciejewicz i in. 1983, 60–78).
Nad calcem udokumentowano obecność poziomu 
osadnictwa ludności kultury łużyckiej (warstwa XIII),  
a wyżej 9 wczesnośredniowiecznych warstw osadni-
czych, datowanych na okres od połowy VIII do połowy 
XII w. Stwierdzono brak w tym miejscu nawarstwień 
z 2. połowy XII w. i może z początku XIII stulecia. Za-
legający wyżej poziom osadniczy związany z warstwą 
III datowano na 1. połowę XIII w. Przynajmniej stropo-
wa partia tej warstwy była naruszona w okresie nowo-
żytnym, na co wskazuje obecność nielicznych co praw-
da ułamków naczyń z tego czasu. Warstwy I–II wiążą 
się z okresem nowożytnym i czasami nam współczes-
nymi, czytelnymi przez liczne przekopy do instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i telefonicz-
nych. Pomijamy je zupełnie w naszym opracowaniu.

I.1.1. Warstwa III
Charakterystyka: silnie spiaszczona próchnica z soczew-
kami gliny i polepy i spalenizny (na stropie), z grudka-
mi cegieł. Jej strop zalegał na poziomie 21,90–21,39 m 
n.p.m. Miąższość do 0,4 m. W obrębie warstwy nie 
stwierdzono śladów zabudowy, a jedynie pozostałości 
trzech prawdopodobnych pieców kopulastych, usy-
tuowanych w rzędzie wzdłuż osi południowy zachód  
– północny wschód, najpewniej w obrębie pustego pla-
cu (dziedzińca?).
Zawartość warstwy III:
1 – przedmioty żelazne: 5 noży, w tym po jednym egz. 

typu Ib i 1 typu Ie (długość 10,7 cm) oraz 3 typu 
IIc wg typologii R. Rogosza (1983); ułamek ostro-
gi typu II, odmiany 4 wg typologii Z. Hilczerówny 
(1956); 2 przedmioty bliżej nieokreślone.

2 – 2 kółka z brązu.
3 – przedmioty z poroża: trzonek do noża; ułamek 

pochewki grzebienia typu II, prawdopodobnie 
odmiany 2d wg typologii E. Cnotliwego (1973); 
szydło.

4 – przedmioty z kości: igła i 3 szydła.
5 – 2 paciorki z kryształu górskiego i 1 z krwawnika; 

4 osełki i półwytwór osełki z kamienia; przęślik 
z czerwonego łupku.

6 – 5 glinianych przęślików dwustożkowatych, w tym 
2 całkowicie zachowane.

7 – ceramika: zebrano 1135 ułamków, w tym 1078  
z naczyń o fakturze wczesnośredniowiecznej typu 

H2 (711 brzegów, 235 części brzuśców i 132 dna),  
a także po kilka fragmentów naczyń kultury łużyc-
kiej, siwaków oraz naczyń z czerwonawej i białej 
kamionki. Znaleziono również, uznane za wtręty 
(w części stropowej warstwy), części naczyń no-
wożytnych. Wśród naczyń o fakturze wczesno-
średniowiecznej są okazy należące do rodziny ty-
pów C (0,48%), D (3,35%), G (38,76%), J (24,4%),  
K (16,27%), R (10,05%), G1 (5,74%) i L (0,48%).

Chronologia warstwy III: 1. połowa i początek 2. poło-
wy XIII w. Wcześniej (Leciejewicz i in. 1983, 62) war-
stwę datowano na 1. połowę XIII w.

I.2. Wykop II
Obejmował południową część ara 16, będąc rodzajem 
łącznika między wykopami I i III. Miał wymiary 5 × 
8,5 m (ryc. 2). Przebadano tu warstwy: IV datowaną na 
1. połowę XII w. i III wiążącą się ściśle z okresem obję-
tym niniejszą pracą oraz warstwy górne I–II zawierają-
ce przemieszane materiały zabytkowe.

I.2.1. Warstwa III
Charakterystyka: próchnica z soczewkami intensywnej 
spalenizny i piasku, z kawałkami cegły występujący-
mi w partii stropowej. Strop warstwy znajdował się na 
wysokości 21,80–21,90 m n.p.m. i opadał nieznacznie 
w kierunku północno-wschodnim. Powstała na sku-
tek niwelacji w obrębie pustego placu (dziedziniec?), 
na miejscu starszej ulicy drewnianej w warstwie IV.  
W obrębie warstwy III natrafiono na szczątki dwóch 
palenisk, położonych na jednej osi z piecami z warstwy 
III w wykopie I.
Zawartość warstwy III:
1 – przedmioty żelazne: 2 noże, typu Id wg R. Rogosza 

(1983); haczyk na ryby grupy III wg M. Rulewi-
cza (1994); tłoczek, grot bełtu z tulejką, krzesiwo, 
2 klamry do pasa, fragmenty podkowy, gwoździa 
i okucia, a także skobel oraz półwytwór kółka.

2 – kawałek blachy z brązu.
3 – paciorek szklany.
4 – przedmioty z poroża: 3 fragmenty grzebieni,  

w tym 1 egz. należący do grupy IB, typ VI, zdo-
biony oczkami oraz 2 egz. należące do grupy IIB, 
typu III, odmiany 1 i 2 wg E. Cnotliwego (1973).

5 – przedmioty z kości: 2 uszkodzone grzebienie tkac-
kie z długimi zębami fragment igły.

6 – paciorek z krwawnika, 2 osełki kamienne i dwu-
stożkowaty przęślik z wapienia.

7 – 5 przęślików dwustożkowatych z gliny.
8 – ceramika: zebrano 4713 ułamków, wśród nich 0,15% 

stanowiły skorupy należące do kultury łużyckiej, 
4,55% to siwaki i nieliczne kamionkowe, 94,99% 
naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej,  

2 Tutaj i dalej naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej są 
określane wg typologii W. Łosińskiego i R. Rogosza (1985).
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a 0,32% ułamki naczyń nowożytnych, występujące 
w stropowej partii warstwy w charakterze wtrętów; 
grupa naczyń o fakturze wczesnośredniowiecz-
nej składa się z 610 partii przybrzeżnych, 3685 
fragmentów brzuśców i 218 den. Wśród brzegów 
wyróżniono należące do następujących typów: 
D – 1,86%, G – 40,99%, G1 – 6,52%, J – 28,57%,  
K – 13,95%, M – 0,31%, R – 6,52% i pokrywy – 
1,24% (Leciejewicz i in. 1983, 65–66).

Chronologia warstwy III: 1. połowa i początek 2. poło-
wy XIII w. Wcześniej (Leciejewicz i in. 1983, 66) war-
stwa datowana była na 1. połowę XIII w.).

I.3. Wykop III
Został wytyczony w obrębie ara 15, obejmując część 
wykopu próbnego z 1947 r. Łączył się z wykopem II,  
a później część jego powierzchni pokryła się z wyko-
pem XII (ryc. 2). Do calca doprowadzono w tym miej-
scu jedynie niewielki sondaż o wymiarach 1 × 1 m.
Systematycznie przebadano warstwy VIII–III, dato-
wane na okres od przełomu XI/XII w. do około po-
łowy XIII w. Na skutek niwelacji przeprowadzonych 
na terenie Wzgórza Zamkowego, najprawdopodobniej 
w okresie przystępowania do budowy rezydencji ksią-
żęcej, brakuje w tym miejscu szeregu poziomów osad-
niczych z czasów po połowie XII w. (Leciejewicz i in. 
1983, 66–79). W wykopie III odsłonięto także stropowe 
partie obiektów nr 25, 4, 51–2 i 6, 61 (por. część III w tym 
tomie), ale niestety nie powiązano ich z nawarstwie-
niami osadniczymi (por. ryc. 130–135 i 176). Z niniej-
szym opracowaniem wiążą się ściśle warstwy IV i III, 
o których niżej. Pomijamy warstwy I i II zawierające 
materiały przemieszane, nie posiadające żadnego zna-
czenia dla naszych dalszych rozważań.

I.3.1. Warstwa IV
Charakterystyka: próchnica ze szczątkami organiczny-
mi przechodząca w części północno-zachodniej wy-
kopu w mierzwę zmieszaną z próchnicą, zawierająca 
przymieszkę spalenizny, szczególnie intensywnej na 
stropie warstwy (wynik pożaru?). W południowo-za-
chodniej części wykopu wystąpiły ślady spalonej bu-
dowli drewnianej z glinianym klepiskiem, które nieste-
ty nie zostały udokumentowane. Głównie w spągowej 
części warstwy zalegały bezładnie elementy rozebranej 
konstrukcji drewnianej, może ulicy. Tu też odkryto 
niewielki fragment plecionkowego płotu oraz pale-
nisko z trzykrotnie odnawianym tokiem, wiążące się 
z początkowym okresem powstawania warstwy.
Zawartość warstwy IV:
1 – przedmioty żelazne: 4 fragmenty noży; 2 fragmen-

ty sierpów; szydło.
2 – ułamek wąskiej taśmy z brązu.
3 – przedmioty z poroża: 2 fragmenty grzebieni grupy 

IIB, w tym typu I, odmiany 1 oraz typu V, odmia-

ny 1 wg E. Cnotliwego (1973); fragment poroża ze 
śladami obróbki, szpila ozdobna.

4 – igła z kości.
5 – 2 przęśliki dwustożkowate z gliny.
6 – kijanka drewniana.
7 – ceramika: ogółem wydobyto z warstwy 1878 frag-

mentów naczyń, w tym należące do kultury łu-
życkiej – 0,05%, fragmenty o fakturze wczesnośre-
dniowiecznej – 1815, co stanowi 96,65%,  a także 
siwaki, kamionka czerwonawa i biała – 3,19% oraz 
ułamki naczyń nowożytnych uznanych za wtręty 
– 0,11%. Wśród części przybrzeżnych (260 frag-
mentów) znajdują się należące do rodzin typów  
G – 31,79%, G1 – 3,31%, J – 35,1%, K – 13,25%,  
M – 2,65% i R – 13,91%.

Chronologia warstwy IV: 1. połowa i początek 2. poło-
wy XIII w. Wcześniej (Leciejewicz i in. 1983, 77) war-
stwa datowana była na 1. połowę XIII w.

I.3.2. Warstwa III
Charakterystyka: szara, miejscami szarobrunatna próch-
nica z grudkami cegły, z węgielkami drzewnymi, z przy-
mieszką spalenizny, przewarstwiona soczewkami gliny 
zmieszanej niekiedy z próchnicą. Na znajdującym się 
na poziomie 20,90–22,05 m n.p.m. stropie zalegała 
cienka warstewka gliny opadająca w kierunku północ-
nym. W obrębie warstwy, na środku wykopu, stwier-
dzono obecność kolistego paleniska zbudowanego 
z kamieni pokrytych gliną.
Zawartość warstwy III:
1 – przedmioty żelazne: 3 fragmenty noży, 2 groty beł-

tów zaopatrzone w tulejkę, ostroga typu II, odmia-
ny 4 wg typologii Z. Hilczerówny (1956); pół pod-
kowy, mała klamerka, okucie pasa, ułamek obręczy 
od wiaderka, fragment kółka, szczypce lub okucie.

2 – fragment kabłączka skroniowego z brązu.
3 – igła z kości.
4 – paciorek bursztynowy.
5 – fragment osełki kamiennej.
6 – przęślik dwustożkowaty z gliny.
7 – ceramika: ogółem z warstwy wydobyto 1276 frag-

mentów naczyń, w tym zaliczone do kultury łu-
życkiej – 0,39%, ułamki o fakturze wczesnośred-
niowiecznej – 77,74%, siwaki, głównie naczyń 
z kulistym dnem oraz kamionka czerwonawa 
i biała – 21,16%, a także przymieszka naczyń no-
wożytnych – 0,71%. Ze 107 fragmentów części 
przybrzeżnych naczyń o fakturze wczesnośred-
niowiecznej udało się wyodrębnić pochodzące  
z następujących typów: śladowy odsetek typu D, G 
i J – razem 70,49%, K – 9,84% i O–P – 9,84%.

Chronologia warstwy III: pierwotnie datowano ją na  
1. połowę XIII w. (Leciejewicz i in. 1983, 77–78), obec-
nie należy przesunąć jej chronologię na 2. połowę XIII w.
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I.4. Wykop IV
Został założony w północno-zachodnim narożniku dzie-
dzińca głównego (ryc. 2). Prace badawcze rozpoczął  
R. Rogosz wykopem o wymiarach 12 × 14 m, później 
jednak ze względu na nagromadzenie reliktów architek-
tonicznych, któ re należało zachować, ograniczono jego 
powierz chnię do dwóch sondaży o łącznej powierzchni  
10 m2. Jeden z nich znajdował się wewnątrz części pre-
zbiterialnej kościoła św. Ottona, drugi na zewnątrz. Ba-
dania w tym miejscu prowadzono już w latach 1947–
1949, doprowadzając do częściowego odkrycia reliktów 
wspomnianego kościoła (ryc. 130–132). W 1973 r. z po-
wodu koniecznych wykopów związanych z pracami bu-
dowlanymi nad rekonstrukcją zamkowego krużganka 
nadarzyła się okazja do przeprowadzenia dokładniej-
szego rozpoznania nawarstwień związanych z budową 
i funkcjonowaniem kościoła.
We wspomnianych sondażach zdołano dotrzeć do 
warstw geologicznych. Nad calcem został wyróżnio-
ny poziom osadnictwa ludności kultury łużyckiej 
(Cnotliwy 1976, 18–21), a wyżej udało się przebadać 
5 poziomów osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
(warstwy XIXa–XIV), z których najstarszy pochodzi  
z 2. połowy VIII – początku IX w., a najmłodszy z końca  
XII w. (Cnotliwy, Rogosz 1983, 79–87). Do okresu 
wczesnego średniowiecza zaliczono też poziom 6, któ-
ry pierwotnie datowano na 1. połowę XIII w. Obecnie, 
po powtórnej analizie zawartości, szczególnie wysokie-
go udziału w zespole siwaków, poziom ten należałoby 
odnieść do schyłku XIII w. i 1. połowy XIV w. W tym 
ujęciu wiązałby się już z początkiem funkcjonowania 
rezydencji książęcej.
W niniejszym opracowaniu zostaną scharakteryzowa-
ne nawarstwienia wiążące się z osadnictwem poprze-
dzającym bezpośrednio budowę kościoła oraz łączą-
ce się z jego budową, funkcjonowaniem i rozbiórką. 
Należy wydzielić dwie grupy warstw: 1 – wyróżnione 
w obrębie części prezbiterialnej, 2 – występujące na ze-
wnątrz. Opisy reliktów architektonicznych są zamiesz-
czone w II części niniejszego opracowania. Pierwszą 
wersję opracowania wyników badań w wykopie IV 
opublikował R. Rogosz (1992). W znacznym stopniu 
wykorzystano je w obecnym opracowaniu, ale po po-
wtórnym przeanalizowaniu stratygrafii i chronologii 
wprowadzono istotne zmiany.

I.4.1.  Nawarstwienia w obrębie prezbiterium  
   kościoła św. Ottona

I.4.1.1. Warstwa XIII
Charakterystyka: czarna próchnica z okruchami cegieł 
i grudkami zaprawy wapiennej, z dość dużą ilością spa-
lenizny. Miąższość 30–35, miejscami do 60 cm. Strop 
znajdował się na wysokości 21,02–21,17 m n.p.m. 
Lokalnie w obrębie warstwy występowały soczewki 
piasku lub gliny i pojedyncze kamienie. Skrawek war-
stwy XIII uchwycono także na zewnątrz prezbiterium, 

gdzie zaobserwowano większe nasycenie piaskiem 
i brązową próchnicą. Warstwę przecinał wkop funda-
mentowy kościoła (ryc. 3).
Zawartość warstwy XIII (tabele 1–5):
1 – fragment ucha drewnianego wiadra, wykonany ze 

sztabki żelaznej o przekroju prostokątnym. Miał 
4,1 cm długości, 2,4 cm szerokości i 0,4 × 0,6 cm 
w przekroju.

2 – silnie skorodowany gwóźdź żelazny z płasko-wy-
pukłą główką, mający 7,6 cm długości, główkę 
o wymiarach 1,4 × 2,2 cm, kolec o przekroju 0,5 × 
0,7 cm.

3 – kawałek blaszki z brązu, z otworkiem – być może 
fragment okucia.

4 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej: 113 
fragmentów, w tym 20 ułamków partii przybrzeż-
nych, wśród których rozpoznano naczynia należą-
ce do rodzin typów D – 1 egz., G – 5, J – 8, K – 5 
i R – 2; ponadto w tym zespole znalazło się 5 ułam-
ków den wklęsłych oraz 93 fragmenty brzuśców.

5 – ceramika późnośredniowieczna (tabele 2, 4–5):
a – 30 fragmentów siwaków, w tym 7 brzegów, mię-

dzy którymi rozpoznano: garnki z kulistym dnem, 
pojedyncze egzemplarze typu III.2 (ryc. 5: 6), IV 
i VI? (ryc. 48), 1 brzeg garnka najpewniej z pła-
skim dnem typu III (ryc. 49: 7), dzban typu I.2 
(ryc. 6: 1), miskę typu I (ryc. 50: 4) oraz 2 dna typu 
IIa i jedno typu IVa4 (ryc. 55). Wśród 20 fragmen-
tów brzuśców rozpoznano 15 pochodzących naj-
pewniej z garnków z kulistym dnem.

b – fragment brzuśca naczynia kamionkowego o bar-
wie czerwonawofioletowej.

Chronologia warstwy XIII: od około połowy i 2. poło-
wa XIII w. Pierwotnie warstwę datowano na 1. połowę 
XIII w. (por. Cnotliwy, Rogosz 1983, 87).

I.4.1.2. Warstwa XII
Charakterystyka: zielonkawa lub żółta glina, miejscami 
przewarstwiona piaskiem. Miąższość 5–25 cm. Strop 
warstwy zalegał na wysokości 21,27–21,42 m n.p.m. 
Warstwę przecinał wkop fundamentowy kościoła.  
W trakcie eksploracji poszczególne soczewki gliny róż-
niącej się zabarwieniem wydzielono jako osobne war-
stwy XIIa–b. Tego podziału nie utrzymujemy. Warstwa 
XII to poziom niwelacyjny powstały tuż przed rozpo-
częciem budowy kościoła lub najpóźniej już w czasie 
jej trwania (ryc. 3).
Zawartość warstwy XII (tabele 1–5):
1 – 3 fragmentarycznie zachowane gwoździe żelazne, 

w tym 1 z płasko-wypukłą główką i prostokątnym 
w przekroju kolcem.

2 – 4 drobne kawałki silnie skorodowanych sztabek 
żelaznych.

3 – 3 bryłki żużla żelaznego o łącznej wadze 48 g.
4 – trapezowata forma odlewnicza z łupku, płaska, do-

brze wyszlifowana,  z pionowymi i skośnymi row-
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kami, schodzącymi się przy podstawie, zaopatrzona 
w dwa wgłębienia do połączenia z czopami, z wi-
docznym otworem wlewowym (ryc. 4: 4); wymiary: 
długość 7,3 cm, szerokość 4,5 cm, grubość 0,9 cm.

5 – trapezowata kostka gliniana z płytkimi, pionowy-
mi żłobkami (ryc. 4: 6); wymiary: długość 4,2 cm, 
szerokość 1,5 cm, grubość 1,7 cm.

6 – dwustożkowaty przęślik gliniany, zdobiony żłob-
kami (ryc. 4: 2); wymiary: średnica 3,2 cm, wys.  
2,6 cm.

7 – ceramika ludności kultury łużyckiej: 16 drobnych 
fragmentów.

8 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (tabe-
la 3): 133 fragmenty, w tym 20 części przybrzeżnych 
garnków należących do rodzin typów C – 3 egz.,  
D – 3, G – 6, J – 8 oraz 7 den wklęsłych, niewy-
odrębnionych; pozostałe pochodzą z brzuśców na-
czyń, głównie całkowicie obtaczanych.

9 – ceramika późnośredniowieczna (tabele 4, 5):
a – 103 fragmenty siwaków, w tym 4 brzegi, wśród 

których rozpoznano 2 należące do naczyń z kuli-
stym dnem typu III, odmiany 2 (ryc. 48) i 2 nale-
żące dzbanów typu IV (ryc. 52); ponadto w skład 
zespołu wchodziło płaskie dno typu IIa (ryc. 54) 
ze śladami odcinania od koła, 4 taśmowate ucha, 
1 nóżka naczynia z kulistym dnem oraz 93 ułamki 
części brzuśców, w tym 43 fragmenty naczyń z ku-
listym dnem.

b – 5 fragmentów brzuśców naczyń kamionkowych 
o powierzchni czerwonawofioletowej.

c – 12 fragmentów naczyń z białoszarej, wczesnej ka-
mionki, a między nimi mały ułamek brzegu dzba-
nuszka typu II (ryc. 7: 8 i 58: A2).

Chronologia warstwy XII: 2. połowa XIII – 1. połowa 
XIV w.

I.4.1.3. Warstwy XIc, XIb, XIa i X
Charakterystyka: razem tworzą one poziom wiążący 
się z okresem budowy kościoła. Warstwa XIc zaczęła 
narastać krótko przed rozpoczęciem budowy kościoła, 
na co wskazuje przecinający ją wkop fundamentowy, 
ale jej treść wzbogaciła ziemia wydobyta z wykopu 
fundamentowego, pozostałe warstwy tworzą natomiast 
przede wszystkim zasypisko owego wykopu.
Warstwa XIc: czarna próchnica nasycona spalenizną, po-
piołem, grudkami gliny, zawierająca także okruchy cegieł 
i grudki zaprawy wapiennej. Miąższość 10–25 cm. Jej 
strop znajdował się na poziomie 21,50–21,60 m n.p.m.
Warstwa XIb: czarna próchnica z soczewkami popiołu, 
z niewielką przymieszką gliny. Miąższość 15–20 cm.
Warstwa XIa: czarna próchnica z węgielkami drzew-
nymi, z soczewkami żółtej gliny, z okruchami cegieł 
i grudkami zaprawy wapiennej, z kawałkami dachó-
wek. Miąższość jej dochodziła do 20 cm. Strop znajdo-
wał się na poziomie 21,70–21,80 m n.p.m.

Warstwa X: Żółta, plastyczna glina wypełniająca stro-
pową partię wkopu fundamentowego, oblepiająca lico 
fundamentu do wysokości 80 cm nad jego wylotem. 
Miąższość 15–20 cm. Strop znajdował się na poziomie 
21,80–21,90 m n.p.m. W warstwie znaleziono jedynie 
drobne okruchy cegieł (ryc. 3).
Zawartość warstw XI (tabele 1–5):
1 – żelazny grot bełtu z tulejką (ryc. 20: 5), mający  

8,9 cm długości, 1,1 cm średnicy tulejki i wymiary 
1,1 × 1,1 cm w przekroju.

2 – fragment żelaznego sierpa z ząbkowanym ostrzem, 
zachowany do długości 6,8 cm, z głownią szerokoś-
ci 1,4 cm, z tylcem o grubości 0,5 cm (ryc. 4: 17).

3 – żelazny kord bojowy o długości 18,6 cm, z głownią 
szerokości 2 cm, z tylcem grubości 0,5 cm.

4 – nóż żelazny o prostym tylcu, z obustronnie wy-
odrębnionym trzpieniem, mający 10 cm długości,  
1,7 cm szerokości głowni i 0,4 cm grubości tylca.

5 – 2 drobne fragmenty noży żelaznych.
6 – fragment żelaznej podkowy z hakowatym zacze-

pem, z otworem na gwóźdź; wymiary: długość  
8,6 cm, szerokość 3,1 cm, grubość 0,7 cm.

7 – 2 fragmenty prętów ościenia z ostrzem z zadzio-
rem, mają 11,3 i 12,1 cm długości (ryc. 4: 16).

8 – fragment uchwytu klucza odkutego ze sztabki że-
laznej (ryc. 4: 20).

9 – fragment okucia (tulejki?) z blachy żelaznej.
10 – ułamek igły żelaznej o długości 3 cm, średnicy 

przekroju 0,3 cm.
11 – 30 gwoździ żelaznych z nieregularnymi, płasko-

-wypukłymi główkami, z prostokątnymi w prze-
kroju kolcami; wymiary: długości 3,1–7,6 cm, 
główki 1,2 × 1,6–2,2 × 2,7 cm, przekroje kolców 
0,35 × 0,7–0,8 × 0,9 cm.

12 – 15 kawałków żelaza w postaci sztabek, rozklepa-
nych taśm lub prętów.

13 – 10 bryłek porowatego żużla, niektóre zeszklone, 
o wadze od 3–505 g, łącznie 1042 g.

14 – fragment prostokątnego okucia z brązu, z dwoma 
nitami na obrzeżu; wymiary: długość 2,1 cm, sze-
rokość 2 cm, grubość 0,1 cm.

15 – podkładka do nitu wykonana z blaszki brązowej, 
z otworkiem na środku, o wymiarach 1,3 × 1,4 cm 
i 0,5 cm grubości.

16 – przęślik gliniany, dwustożkowaty o profilowanej 
powierzchni, ma 2,1 cm wysokości i 3,2 cm śred-
nicy (ryc. 4: 5).

17 – fragment przedmiotu glinianego, zdobionego 
z jednej strony równoległymi żłobkami, wtórnie 
przepalony (ryc. 4: 3).

18 – kawałek kościanej hetki z otworkiem na środku.
19 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (ta-

be la 3): ogółem zebrano 674 ułamków, w tym 69 
pochodzących z partii przybrzeżnych, 595 brzuś-
cowych i 10 den. Wśród ułamków przybrzeżnych 
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rozpoznano należące do naczyń rodzin typów  
C – 5 egz., D – 14, G – 19, J – 19, K – 8 i R – 3; 
większość den należy do płaskich, niewyodręb-
nionych (8 egz.), pozostałe są wklęsłe.

20 – ceramika późnośredniowieczna (tabele 2–4):
a –  498 fragmentów to części naczyń wypalonych 

w atmosferze redukcyjnej, między nimi 46 ułam-
ków przybrzeżnych, 430 fragmentów brzuś-
ców, 13 den i 9 uch. Wśród brzegów rozpozna-
no następujące typy garnków z kulistym dnem  
(ryc. 48): II – 1 egz., III.1 – 4 egz. (ryc. 5: 3, 4),  
III.2 – 7 egz. (ryc. 5: 8), IV – 8 egz. (ryc. 5: 9) oraz  
V – 1 egz. (ryc. 5: 10). Wyróżniono też dzba-
ny następujących typów (ryc. 52): I.2 – 3 egz.  
(ryc. 6: 4, 5), I.3 – 5 egz. (ryc. 6: 2, 3), III.1 –  
1 egz., III.2 – 1 egz. oraz IV? – 1 (ryc. 6: 7),  
a także pojedynczy egzemplarz miski typu I  
(ryc. 50: 2) i kubek (ryc. 53: 1). W prezento-
wanym zespole znalazły się też 2 fragmen-
ty pokryw do garnków. Wśród den 2 należą do 
typu IIIb4 (ryc. 54: 12) oraz 10 do typu IVa2 –  
3 (ryc. 55: 2, 3). Przynajmniej 215 ułamków brzu-
śców pochodzi najpewniej z naczyń z kulistym 
dnem. Wszystkie ucha są taśmowate, zwykle z pod-
niesionymi brzegami, mają 2–3 cm szerokości.

b – 21 drobnych ułamków naczyń kamionkowych 
o czerwonawej powierzchni, w tym 2 fragmen-
ty przybrzeżne dzbanuszków typu I (ryc. 7: 1, 2 
i 57: 1, 4), 3 typu II (ryc. 7: 5, 6 i 57: 6, 7) oraz 
brzeg nieokreślonego typu (ryc. 57: 10), a także 
3 dna z wyodrębnioną stopką zdobioną dołkami  
(ryc. 7: 7 i 59: 1, 2).

c – 30 fragmentów naczyń z białej kamionki, a mię-
dzy nimi przybrzeżne części dzbanuszka typu IV 
(ryc. 58: A) i miseczki (ryc. 7: 11; 59) oraz uła-
mek brzuśca z falistą listwą.

d – 3 fragmenty brzuśców naczyń wypalonych w at-
mosferze utleniającej (ceglaste), powleczone na 
zewnątrz brązową (2 szt.) lub szarozielonkawą 
polewą.

Chronologia warstw XIc, XIb, XIa i X: warstwy te na-
leży łącznie wiązać z okresem budowy kościoła, to jest 
z latami 1346–1347. Zawartość zabytkowa warstw jest 
jednak w całości, a przynajmniej w znacznej części, 
o wiele starsza, bo prace ziemne obejmowały bardzo 
krótki okres budowy.

I.4.1.4. Warstwa IX
Charakterystyka: wnętrze kościoła na poziomie górnej 
partii fundamentów prezbiterium wypełniała czarna 
próchnica z przymieszką spalenizny, z dużą ilością 
okruchów cegieł i grudek zaprawy wapiennej, która 
tworzyła miejscami większe soczewki charakterystycz-
ne dla okresu wznoszenia murów. Warstwa nakrywała 
wkop fundamentowy. W niej tkwiły kamienie tworzą-
ce podstawę stipesu ołtarzowego (obiekt nr 26, ryc. 111 
i 115). Opisywana warstwa miała 30–35 cm miąższości, 

dochodząc miejscami do 55 cm. Jej strop wystąpił na 
poziomie 21,98–22,15 m n.p.m. Jest to typowa warstwa 
niwelacyjna.
Zawartość warstwy IX (tabele 1–5):
1 – 2 fragmenty silnie skorodowanych noży żelaznych 

z prostym tylcem, jeden z trzpieniem dwustronnie 
wyodrębnionym, drugi tylko od strony ostrza. Za-
chowana długość 5,6 i 6,3 cm.

2 – 32 gwoździe żelazne, w przewadze silnie uszko-
dzone, zaopatrzone w płasko-wypukłe główki 
i prostokątne w przekroju kolce; wymiary: długość 
4,4–10,3 cm, główka 1,2 × 1,7–2,9 × 2,9 cm, prze-
krój kolca 0,5 × 0,6–1 × 1 cm.

3 – 13 silnie skorodowanych, fragmentarycznie zacho-
wanych przedmiotów żelaznych.

4 – sztabka żelazna (półprodukt kowalski?) o długości 
9,1 cm i przekroju 0,6 × 1,3 cm.

5 – 3 bryłki żużla o strukturze porowatej, jeden ze-
szklony, o łącznej wadze 20 g.

6 – 3 drobne kawałki silnie skorodowanej blaszki mie-
dzianej, prawdopodobnie fragmenty okuć.

7 – 4 fragmenty nieokreślonego przedmiotu i bryłki 
brązu.

8 – kulisty paciorek z zielonego szkła, nieznacznie 
skorodowany, mający 0,7 cm średnicy, i otworek 
o średnicy 0,3 cm.

9 – kawałek poroża o długości 23 cm, nacięty piłką 
i odłamany, z widocznymi śladami strugania no-
żem (ryc. 4: 7).

10 – fragment dwustożkowatego przęślika glinianego 
o średnicy 2,8 cm, o wysokości 2,2 cm.

11 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (ta-
bela 3) – 544 ułamki, w tym 66 brzegów, 23 den 
oraz 455 fragmentów brzuśców. Wśród partii 
brzegowych rozpoznano należące do rodzin ty-
pów C – 1 egz., D – 11, G – 25, G1 – 1, J – 22, 
K – 4 i M – 1. Dna są reprezentowane przez oka-
zy niewyodrębnione, płaskie (12 egz.) lub wklęsłe 
(11), 3 z nich mają wyodrębnione stopki. 

12 – ceramika późnośredniowieczna (tabele 2, 4–5):
a – 360 fragmentów siwaków, w tym 29 brzegów, 315 

partii brzuścowych, 10 den i 6 uch. Wśród części 
przybrzeżnych największą grupę tworzą ułamki 
garnków z kulistym dnem, reprezentowane przez 
następujące typy: I.2 – 3 egz., II – 2 egz., III.2 –  
1 egz. (ryc. 5: 5), V – 4 egz., VI – 1 egz. (ryc. 48). 
Ponadto rozpoznano ułamki dzbanów typu I.2 –  
2 egz., I.3 – 1 egz. (ryc. 6: 9), II – 2 egz. (ryc. 6: 12) 
i IV – 2 egz. (ryc. 52) oraz brzeg kubka z uchem 
(ryc. 53: 3) i ułamek innego (ryc. 53: 1). Wśród den 
znalazły się należące do typu IIIa – 7 egz. i IIIb4 
– 3 egz. (ryc. 54). Wśród fragmentów brzuśców 
duża część pochodzi niewątpliwie z naczyń z ku-
listym dnem (129 egz.). Znalezione ucha należą 
do taśmowatych z lekko podniesionymi brzega-
mi. Mają one 2–3 cm szerokości.
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b – 21 fragmentów naczyń kamionkowych o czer-
wonawofioletowym zabarwieniu powierzchni,  
a między nimi brzegi dzbanuszków typu I  
(ryc. 7: 3 i 57: 3) i II (ryc. 7: 4 i 57: 5), ułamek 
małego naczyńka (ryc. 57: 11) i dno z wyodręb-
nioną stopką zdobioną dołkami (ryc. 59: 1).

c – 18 fragmentów naczyń z białej kamionki,  
a między nimi 2 brzegi dzbanuszków typu II  
(ryc. 7: 9, 10; 58: A1, 3), dno z wyodrębnioną 
stopką (ryc. 59: 7). Wśród ułamków brzuśców 
znalazł się okaz z wyobrażeniem ludzkiego ucha 
będącego częścią twarzy brodatego mężczyzny, 
umieszczanej zwykle na szyjce dzbanuszków.

d – 2 fragmenty przybrzeżnych części garnków, za-
pewne z kulistym dnem typu III.1 (ryc. 48), cha-
rakteryzujących się barwą brązowoceglastą (wy-
pał utleniający).

e – fragment naczynia ceglastego powleczonego obu-
stronnie brązową polewą.

Chronologia warstwy IX: warstwa wiąże się z niwelacją 
ziemi w okresie budowy kościoła w latach 1346–1347, 
ale znalazł się w niej fragment dzbanuszka z twarzą 
brodacza, który T. Nawrolski jest skłonny datować 
najwcześniej na koniec XIV w. (Nawrolski 1987, 682). 
Datowanie to nie wytrzymuje konfrontacji z pozycją 
stratygraficzną warstwy IX, wiążącą się bezwzględnie 
z potwierdzoną datą budowy obiektu.

I.4.1.5. Warstwa VIII
Charakterystyka: sypka zaprawa wapienna z piaskiem, 
okruchami cegieł, z soczewką spalenizny na stropie. 
Nie dochodziła do fundamentu kościoła, ale wcho-
dziła pod stipes ołtarzowy starszej fazy. Strop warstwy 
ukazał się na poziomie 22,17–22,27 m n.p.m. Jej miąż-
szość dochodziła do 20 cm.
Zawartość warstwy VIII (tabele 1–5):
1 – fragment głowni noża żelaznego o długości zacho-

wanej do 7,8 cm, szerokości głowni 2,8 cm i grubo-
ści tylca 0,6 cm.

2 – 2 fragmenty gwoździ żelaznych, jeden z płasko- 
-wypukłą główką.

3 – 2 silnie skorodowane ułamki przedmiotów że laz-
nych.

4 – ułamek blaszki miedzianej.
5 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej: 35 frag-

mentów, w tym 2 brzegi garnków należących do ro-
dzin typów C i K oraz część płaskiego dna z pier-
ścieniem (tabela 3).

6 – ceramika późnośredniowieczna: 26 drobnych ułam-
ków siwaków, w tym fragment garnka z kulistym 
dnem typu II (ryc. 5: 2; 48). Do naczyń kulistych 
należało też 5 fragmentów brzuśców (tabele 2 i 4).

Chronologia warstwy VIII: wiąże się ona z budową 
wyższych partii kościoła, a więc należy ją umieścić 
w latach 1346–1347.

I.4.1.6. Warstwa VII
Charakterystyka: szara próchnica ze spalenizną i dużą 
ilością gliny, zawierająca kawałki cegieł i grudki zapra-
wy wapiennej. Jest to warstwa niwelacyjna powstała 
w końcowej fazie budowy kościoła i urządzania wnę-
trza prezbiterium (występowała także między kamie-
niami tworzącymi podstawę ołtarza). Jej strop znajdo-
wał się na wysokości 22,32–22,36 m n.p.m. Miąższość 
wahała się w granicach 15–25 cm.
Zawartość warstwy VII (tabele 1–5):
1 – silnie zniszczony świder łyżeczkowaty z żelaza, 

zachowany do 12,6 cm długości (ryc. 4: 19).
2 – silnie skorodowane okucie z blachy żelaznej, może 

związane z pochewką noża.
3 – 4 silnie skorodowane przedmioty żelazne.
4 – 14 gwoździ żelaznych z płasko-wypukłymi głów-

kami i prostokątnymi w przekroju kolcami o dłu-
gości 3,1–7,4 cm; główki o wymiarach od 1,1 × 1,3 
do 2,3 × 4,1 cm, a przekrój kolców 0,5 × 0,7–0,5 
× 1,0 cm.

5 – fragment silnie zniszczonej monety z brązu.
6 – drobne ułamki rurkowatego (średnica 2 cm) oku-

cia z blachy brązowej, przeznaczone zapewne do 
wzmocnienia drewnianego trzonka noża (ryc. 4: 8).

7 – bryłka stopionego brązu o wadze 5 g.
8 – spłaszczony, siedmioboczny paciorek bursztynowy, 

o wymiarach 1 × 1 cm, o grubości 0,5 cm, z otwor-
kiem o średnicy 0,2 cm (ryc. 4: 15).

9 – dwustożkowaty przęślik gliniany, mający 1,5 cm 
wysokości i 2,3 cm średnicy.

10 – drobne kawałki silnie skorodowanego szkła.
11 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (ta-

bela 3) – 220 skorup, w tym 18 części przybrzeż-
nych, 9 den i 193 fragmentów brzuśców. Brzegi 
udało się zaklasyfikować do rodzin typów D –  
1 egz., G – 1, J – 15, K – 1. Dna należą głównie 
do okazów wklęsłych (7 egz.) lub płaskich (2).

12 – ceramika późnośredniowieczna (tabele 2, 4–5):
a – 109 fragmentów siwaków, w tym 13 brzegów,  

4 dna, 1 ucho, 1 nóżka i 90 kawałków brzuśca.  
7 brzegów należy do garnków z kulistym dnem: 
do typu I.1 – 1 egz., III.1 – 1 egz., III.2 – 5 egz., 
2 brzegi do dzbanów typu I.4 (ryc. 6: 6) i II  
(ryc. 52), a po jednym do pucharka (ryc. 53: 2) 
i kubeczka. Wśród den rozpoznano fragmenty 
typów Ia, Ib oraz IIIb4 (ryc. 54). Znaczna część 
fragmentów brzuśców (54 egz.) pochodzi z na-
czyń z kulistym dnem.

b – taśmowate ucho dzbanuszka kamionkowego 
o czerwonawej barwie powierzchni.

c – 13 ułamków brzuśców, najpewniej dzbanuszków 
z białej kamionki, w tym ułamek taśmowatego 
ucha.
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Chronologia warstwy VII: ten poziom niwelacyjny na-
leży wiązać z końcową fazą budowy kościoła, a więc 
z 1347 r.

I.4.1.7. Warstwa VIb
Charakterystyka: żółta glina z nieznaczną przymiesz-
ką gruzu ceglanego i zaprawy wapiennej, z drobny-
mi wtrętami spalenizny. Miąższość 3–5 cm. Strop 
znajdował się na poziomie 22,43–22,51 m n.p.m. Na 
warstwę nakładały się zachowane fragmenty posadzki 
ceglanej i stopnie ołtarza.
Zawartość warstwy VIb (tabele 2 i 4): 
1 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej: 7 frag -

mentów, w tym brzeg garnka rodziny ty pów K.
2 – ceramika późnośredniowieczna: 2 drobne frag-

menty siwaków, między nimi brzeg garnka z kuli-
stym dnem typu III.2 (ryc. 48).

Chronologia warstwy VIb: poziom niwelacyjny zwią-
zany z porządkowaniem terenu po budowie i z urzą-
dzaniem wnętrza kościoła, z około 1347 r.

I.4.1.8. Warstwy VId–c
Charakterystyka: zbita zaprawa wapienna z dużą ilo-
ścią żwiru, nakładająca się na starszy poziom ołtarza. 
Miąższość dochodziła do 25 cm.
Zawartość warstw VId–c (tabele 1 i 2):
1 – fragment noża z prostym tylcem o grubości 0,5 cm, 

zachowany do 7,8 cm długości, o szerokości głow-
ni 1,9 cm.

2 – sztabka żelazna o prostokątnym przekroju, wymia-
rach 0,6 × 0,7 cm i długości 7,4 cm.

3 – 8 drobnych kawałków szybek witrażowych: 6 o bar-
wie niebieskiej, 1 ciemnobrązowa i 1 czarna.

4 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej: 1 uła-
mek brzuśca.

5 – ceramika późnośredniowieczna: 2 fragmenty si-
waków, w tym jeden prawdopodobnie pochodzi  
z garnka z kulistym dnem.

Chronologia warstw VId–c: warstwa wykazuje związek 
z przebudową ołtarza. Najpewniej miało to miejsce 
w czasie rozbudowy kościoła w ciągu 2. połowy XIV w.

I.4.1.9. Warstwa spalenizny  
    (nieoznaczona numerycznie)

Charakterystyka: w obrębie zagłębień między kamie-
niami starszej fazy ołtarza, a także między nimi a ścia-
ną wschodnią kościoła, wystąpiło skupisko spalenizny 
zawierającej znaczną ilość węgielków drzewnych, 
zmieszanych z czarną próchnicą.
Zawartość (tabele 1–2, 4–5):
1 – moneta srebrna, denar z Moguncji bity przez Jaku-

ba z Lieberstein w latach 1504–1508 (wg określe-
nia numizmatyka J. Pinińskiego).

2 – 5 fragmentów szybek witrażowych ze śladami ma-
lowania niebieską farbą.

3 – 2 fragmenty naczyń szklanych: kawałek stopki 
szklanicy o seledynowej barwie oraz ułamek o bar-
wie czarnej (zapewne z powodu korozji).

4 – silnie uszkodzona kulka z wapienia o średnicy  
2,2 cm.

5 – ceramika późnośredniowieczna:
a – 15 fragmentów siwaków, a między nimi brzeg 

garnka z kulistym dnem typu III.2 (ryc. 48) i brzeg 
dzbana typu I.1 (ryc. 52).

b – dno dzbanuszka z białej kamionki (ryc. 59: 11).
6 – ceramika nowożytnego typu: 2 fragmenty garn-

ków wykonanych z białej gliny, z żółtą polewą  
od środka.

Chronologia spalenizny: moneta i ułamki naczyń z bia-
łej glinki datują spaleniznę (pożar kościoła? czy tylko 
ołtarza?) najogólniej na 1. połowę XVI w.

I.4.1.10. Warstwa VI
Charakterystyka: czarna próchnica z dużą ilością spale-
nizny, z okruchami cegieł i grudkami zaprawy wapien-
nej. Warstwę można wiązać z niwelacją po przebudo-
wie ołtarza, otaczała konstrukcje wiążące się z jego 
młodszą fazą. Miąższość 20–33 cm. Strop znajdował 
się na poziomie 22,47–22,70 m n.p.m.
Zawartość warstwy VI (tabele 1–5):
1 – 7 fragmentów żelaznych gwoździ z płasko-wy-

pukłą główką i prostokątnym w przekroju kol-
cem. Wymiary: długość 3,3–6,4 cm, główka 1,1 ×  
1,4–2,0 × 2,5 cm, przekrój kolca 0,4 × 0,5–0,7 × 
0,8 cm.

2 – kawałek blachy żelaznej.
3 – duża łupa żużla, oblepiona przepaloną gliną o wa-

dze 907 g i mała bryłka (12 g).
4 – 2 ułamki szybki witrażowej, bezbarwnej, nieznacz-

nie skorodowanej, o grubości 0,2 cm.
5 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (ta-

bela 3): 180 fragmentów, w tym 18 części przy-
brzeżnych, 3 dna i 159 ułamków brzuśców. Wśród 
brzegów rozpoznano należące do rodzin typów C 
– 1 egz., D – 2, G – 8, J – 5, K – 2. Dna reprezen-
tują 2 okazy wklęsłe i 1 płaskie.

6 – ceramika późnośredniowieczna (tabele 2, 4–5):
a – 77 ułamków siwaków, w tym 3 partie brzegowe za-

klasyfikowane do garnków z kulistym dnem typu 
I.1 (ryc. 5: 1) i III.1 (ryc. 48) oraz do okazów z pła-
skim dnem typu I (ryc. 49). Między fragmentami 
brzuśców 31 należy łączyć z naczyniami z kuli-
stym dnem.

b – 2 drobne fragmenty naczyń z kamionki o czerwo-
nawofioletowej barwie.

c – 5 fragmentów, w tym ucho, naczyń z białej ka-
mionki.

Chronologia warstwy VI: jest to poziom niwelacyjny 
powstały w obrębie prezbiterium z związku z prze-
budową ołtarza, co mogło się wiązać z rozleglejszymi 
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pracami budowlanymi w kościele. Sam materiał zabyt-
kowy jej nie datuje. Biorąc pod uwagę znaleziska z po-
przedniej warstwy, należałoby ją osadzić w 1. połowie 
XVI w.

I.4.1.11. Warstwa Ve
Charakterystyka: soczewki żółtej gliny nie tworzące 
jednolitej warstwy, przecięte wkopami związanymi 
z budową skrzydła zachodniego zamku. Miąższość  
10–12 cm. Strop znajdował się na wysokości 22,70–
22,75 m n.p.m. Brak materiałów zabytkowych.
Chronologia warstwy Ve: powstała w 2. połowie XVI w., 
przed 1575 r.

I.4.1.12. Warstwa V
Charakterystyka: czarna próchnica z lokalnie występu-
jącymi zgrupowaniami spalenizny, silnie naruszona 
w czasie wykopalisk w latach 1947–1948, przemie-
szana w partii stropowej z ziemią tworzącą zasypisko 
wykopu.
Zawartość warstwy V (tabele 1–2): 
1 – sztabka i 2 silnie skorodowane przedmioty że-

lazne.
2 – 10 drobnych kawałków szybek okiennych: 8 bar-

wy niebieskiej, 2 bezbarwne, wszystkie o grubości  
0,4 cm.

3 – ceramika późnośredniowieczna:
a – 11 drobnych fragmentów siwaków, w tym brzeg 

pokrywy i taśmowate ucho.
b – ucho dzbanuszka z białej kamionki.
c – kawałek brzuśca naczynia ceglastego.
Chronologia warstwy V: jest to szczątkowo zachowany 
poziom związany z rozbiórką kościoła i budową skrzy-
dła zachodniego zamku około 1575 r.

I.4.2.  Nawarstwienia w obrębie obejścia

I.4.2.1. Wkop fundamentowy kościoła
W południowej części wykopu badawczego uchwyco-
no pełną, wynoszącą 35–70 cm szerokość dolnej części 
wkopu, który rozszerzał się on ku górze, zajmując całą 
powierzchnię badanego odcinka. Wkop ten był zasypy-
wany systematycznie i stopniowo w miarę postępującej 
budowy (ryc. 3).
Zasypisko dolnej, węższej części wkopu, tworzyła gli-
na z domieszką próchnicy, wyżej czarna próchnica 
z przymieszką spalenizny, grudkami polepy, zaprawy 
wapiennej i cegieł. Ta część zachowała się do wysoko-
ści 2 m (21,0 m n.p.m.). W jego wyższej, nieco szerszej 
części wyróżniono warstwy Xf, IXf i VIIIf.
Charakterystyka: mianem warstwy Xf oznaczono czar-
ną próchnicę z dużą ilością spalenizny, mającą 55– 
65 cm miąższości. Wyżej zalegała warstwa IXf – czar-
na, miejscami brązowa próchnica nasycona węgielka-
mi drzewnymi i drobnymi okruchami cegieł, mająca  
30–35 cm grubości. Strop tej warstwy znajdował się 
na poziomie 22,10 m n.p.m. Nad nią zalegała warstwa 

VIIIf, utworzona z zaprawy wapiennej, tworzącej 
wzdłuż muru kościoła pokład o grubości 5–15 cm. Za-
prawa ta przylegała do lica fundamentu, wyznaczając 
wyraźnie jeden z etapów wznoszenia wyższych partii 
ścian kościoła.
Zawartość warstw Xf, IXf i VIIIf (tabele 1–5):
1 – fragment noża żelaznego z prostym tylcem, z jedno-

stronnie wyodrębnionym trzpieniem (ryc. 4: 21), ma-
jący 8 cm długości, tylec o grubości 0,6 cm i głow-
nię szeroką na 1,1 cm. 

2 – fragment głowni noża żelaznego o szerokości 
0,9 cm, grubości 0,3 cm, zachowanej do 5,8 cm 
długości.

3 – fragment nożyc z wyodrębnionym ostrzem, z ka-
wałkiem zachowanego kabłąka (ryc. 4: 18). Zacho-
wana długość 10,1 cm.

4 – 2 fragmenty podków żelaznych, zachowanych do 
6,5 i 7,3 cm, mające 1,4 i 3,3 cm szerokości oraz  
0,3 i 0,6 cm grubości.

5 – 4 sztabki żelazne – odpady kowalskie lub uszko-
dzone przedmioty.

6 – fragment okucia z blachy żelaznej, z tkwiącym na 
obrzeżu gwoździem.

7 – 10 gwoździ żelaznych z płasko-wypukłą główką 
i prostokątnym w przekroju kolcem. Długość oka-
zów całkowicie zachowanych 5,9–7,9 cm, rozmiary 
główek 1,4 × 1,4–2,7 × 3,0 cm, przekroje kolców 
0,5 × 0,6–0,6 × 0,8 cm.

8 – 3 kawałki żelaza i ułamek silnie skorodowanej 
blachy.

9 – bryłka porowatego żużla o wadze 27 g.
10 – ułamek całkowicie skorodowanego kabłączka 

skroniowego (?) z brązu.
11 – przedmiot z taśmy brązowej, z jednym końcem 

nieznacznie spłaszczonym, a drugim zgiętym ha-
czykowato.

12 – drobne kawałki skorodowanego brązu.
13 – kolisty pierścionek szklany koloru brązowego, 

spatynowany (ryc. 4: 13), o średnicy 2,6–2,8 cm  
i przekroju 0,3 × 0,4 cm.

14 – fragment glinianego tygielka (?), oblepionego 
piaskiem i spalenizną. Ma 5 cm średnicy i ściankę 
o grubości 0,9 cm.

15 – kolista, spłaszczona z dwóch stron osełka lub gła-
dzik z piaskowca, mający 4,1 cm średnicy i 1,2 cm 
grubości.

16 – fragment osełki z szarego łupku, wyszlifowany 
tylko z jednej strony. Długość 3,7 cm, szerokość 
2,8 cm, grubość 0,7 cm.

17 – fragment oprawki stożkowatej z poroża, zdobio-
nej pasmami zakreskowanych trójkątów lub  
kwadracików przedzielonych poziomymi żłob-
kami (ryc. 4: 10). Wysokość 2,6 cm, średnica oko - 
 ło 1,7 cm.
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18 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (ta-
bela 3): 343 skorup, w tym 90 z partii przybrzeż-
nych oraz 31 den. Części brzegowe należą do 
garnków rodzin typów C – 11 egz., D – 8, G – 28, 
G1 – 3, J – 27, K – 1; 5 zaliczono do mis, a 2 to 
ułamki pokryw. Wśród den są okazy niewyodręb-
nione płaskie (8 egz.) i wklęsłe (23 egz.).

19 – ceramika późnośredniowieczna (tabele 2, 4–5):
a – 187 drobnych fragmentów siwaków, w tym:  

17 części przybrzeżnych, 154 fragmentów brzuś-
ców (60 z naczyń z kulistym dnem), 4 dna  
i 2 taśmowate ucha z lekko podniesionym brze-
giem. Części przybrzeżne należą do: garnków ty-
pów: III.2 – 2 egz., jeden z poziomym żeberkiem 
(ryc. 5: 7), IV – 2 egz. (ryc. 6: 14) i V – 2 egz.  
(ryc. 48); do dzbanów typu I.1 – 1 egz. (ryc. 6: 8) 
i IV – 3 egz. (ryc. 6: 13; 52) oraz miseczek typu I 
– 2 egz. (ryc. 51: 1, 4) i III – 1 egz. (ryc. 51: 7). 
Wśród den rozpoznano należące do typów III –  
2 egz., a po jednym do typów IIIb3 (ryc. 54) i IVa4 
(ryc. 55: 4).

b – 4 fragmenty naczyń kamionkowych o barwie 
czerwonawofioletowej. Jest wśród nich brzeg 
dzba nuszka typu II (ryc. 57: 7) oraz rurkowaty 
wylew (ryc. 57: 8).

c – 11 fragmentów naczyń z białej kamionki, w tym 
brzeg dzbanuszka typu II, dno (ryc. 59: 2) i ka-
wałek taśmowatego ucha.

Chronologia warstw Xf, IXf i VIIIf: powstały w począt-
kowym okresie budowy kościoła (1346 r.), ale zawiera-
ją w ogromnej przewadze materiały znacznie starsze.

I.4.2.2. Warstwy VIIf i VIf – górna część  
 zasypiska wkopu fundamentowego (ryc. 3)

Charakterystyka: warstwę VIIf, której strop stwierdzono 
na poziomie 22,50 m n.p.m., tworzy czarna próchnica 
z dużą ilością spalenizny, zaprawy wapiennej i okru-
chów cegieł. Jej miąższość dochodziła do 40 cm. Nad 
nią zalegała soczewka zaprawy wapiennej stykająca się 
z licem kościelnego muru, oznaczona jako VIf. Miała 
ona 5–7 cm grubości, a jej strop znajdował się na wy-
sokości 22,65 m n.p.m. (przy murze).
Zawartość warstw VIIf i VIf (tabele 1–5): 
1 – 4 fragmenty żelaznych gwoździ o długości 3–5,5 cm, 

z płasko-wypukłymi główkami o wymiarach 0,9 × 
1,4–2 × 2,3 cm, z prostokątnymi w przekroju kol-
cami o wymiarach 0,5 × 0,6–0,6 × 1 cm.

2 – 2 silnie skorodowane przedmioty żelazne.
3 – łupa żużla, z jednej strony spłaszczona, a z drugiej 

wypukła, waga 388 g.
4 – uszkodzona igła z brązu, zachowana do 4,6 cm 

długości, o średnicy przekroju 0,2 cm (ryc. 4: 11).
5 – część przybrzeżna naczynia szklanego, zdeformo-

wana w ogniu.
6 – 2 ułamki stopki naczynia szklanego o silnie skoro-

dowanej powierzchni.

7 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (ta-
bela 3): 162 fragmenty naczyń, w tym 14 brzegów, 
142 fragmenty brzuśców i 6 den. Brzegi należą do 
naczyń rodzin typów C – 2 egz., D – 1, G – 4, G1 
– 1, J – 4 oraz do 2 talerzy. Wszystkie dna były pła-
skie, jedno z pierścieniem.

8 – ceramika późnośredniowieczna (tabele 2, 4–5):
a – 81 fragmentów siwaków, w tym 3 ułamki przy-

brzeżne, 3 dna, 1 ucho i 74 ułamki brzuśców  
(9 z nich najpewniej z naczyń z kulistym dnem). 
Wśród części przybrzeżnych znalazł się ułamek 
garnka z kulistym dnem typu III.2 (ryc. 48), frag-
ment dzbana typu I.2 (ryc. 6: 10 i 52) i kawałek po-
krywy. Jedno z den należy do typu IV.

b – fragment brzuśca naczynia ceglastego bez polewy.
Chronologia warstw VIIf i VIf: górna część zasypiska 
wkopu może pochodzić z końcowej fazy budowy koś-
cioła w 1347 r. albo z okresu jego rozbudowy w 2. po-
łowie XIV w.

I.4.2.3. Warstwa VIIIa
Charakterystyka: wyróżniono ją we wkopie fundamen-
towym kościoła w północno-wschodniej części wykopu 
badawczego. Tworzy ją czarna próchnica zmieszana 
z zielonkawą gliną, ze spalenizną, okruchami cegieł 
i zaprawy wapiennej. Miała do 180 cm miąższości, 
a jej strop zaobserwowano na poziomie 21,60 m n.p.m. 
Warstwę przecinały wkopy grobów nr 1–4.
Zawartość warstwy VIIIa (tabele 1–5):
1 – 2 silnie skorodowane gwoździe zachowane do 4,8 

i 7,0 cm długości oraz dwa ułamki innych przed-
miotów żelaznych.

2 – łupa żelaznego żużla o wadze 130 g oraz 4 drobne 
bryłki o łącznej wadze 118 g.

3 – 2 ułamki blaszki miedzianej.
4 – przęślik gliniany, dwustożkowaty, o wysokości  

1,7 cm i średnicy 2,7 cm (ryc. 4: 1).
5 – fragment igły kościanej z ułamanym ostrzem, za-

chowany do 4,7 cm długości, z otworkiem o śred-
nicy 0,4 cm (ryc. 4: 12).

6 – półwytwór oprawki z poroża (ryc. 4: 9).
7 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (ta-

bela 3): 244 fragmenty, w tym 36 brzegów, 12 den 
i 196 części brzuśców. Brzegi zaklasyfikowano do 
garnków rodzin typów C – 3 egz., D – 1, F – 1,  
G – 5, J – 6, K – 2, M – 1 i R – 2. W grupie den 
mieści się 7 okazów płaskich (3 egz. z pierście-
niem) i 5 wklęsłych, w tym jedno ze znakiem garn-
carskim w postaci swastyki).

8 – ceramika późnośredniowieczna (tabele 2, 4–5):
a – 21 fragmentów siwaków, a między nimi 9 czę-

ści przybrzeżnych, taśmowate ucho i 11 ułam-
ków brzuśców (4 fragmentów naczyń z kulistym 
dnem). Wśród partii przybrzeżnych są garnki 
z kulistym dnem typu III.2 – 2 egz. i IV – 1 egz.  
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(ryc. 48) oraz dzban typu III.1 (ryc. 52) i miska typu  
III (ryc. 51).

b – 2 drobne ułamki naczyń z kamionki o czerwona-
wofioletowym zabarwieniu powierzchni.

Chronologia warstwy VIIIa: związana z budową ko-
ścioła w latach 1346–1347, a może z jego rozbudową 
w 2. połowie XIV w.

I.4.2.4. Groby wkopane w warstwę VIIIa (ryc. 113)
Zachowały się tylko dolne części jam grobowych; ich 
części górne były nieczytelne, najpewniej uległy niwe-
lacji w czasie późniejszych prac ziemnych związanych 
z przebudowami kościoła3.

Grób nr 1
Usytuowany bezpośrednio nad grobem nr 2. Zmarłego 
złożono na wznak w drewnianej trumnie, głową na za-
chód. Trumnę wykonano z desek o grubości do 5 cm, 
połączonych żelaznymi gwoździami. Stropowa partia 
grobu znajdowała się na poziomie 22,00 m n.p.m. Brak 
wyposażenia i określeń antropologicznych.
Wydaje się, że w przypadku grobów nr 1, 2 i 4 mamy 
do czynienia z wielokrotnym pochówkiem rodzinnym, 
skoro trumny ułożono prawie idealnie jedna na drugiej.
Chronologia grobów: przy uwzględnieniu także stra-
tygrafii i materiałów z wykopu XII można je osadzić 
w okresie po 1347, a przed 1500 r.

Grób nr 2
Odkryty szczątkowo. Usytuowany bezpośrednio nad 
grobem nr 4. Zmarłego ułożono w drewnianej trum-
nie, głową na zachód. Bez wyposażenia. Brak określeń 
antropologicznych.

Grób nr 3
Odkryty również fragmentarycznie. Zmarły płci mę-
skiej w wieku 30–50 lat był złożony na wznak, głową 
na zachód, w drewnianej, bardzo słabo zachowanej 
trumnie. Brak wyposażenia.

Grób nr 4
Odsłonięty fragmentarycznie, usytuowany bezpośred-
nio pod grobem nr 2. Szkielet mężczyzny lat 30–50 
spoczywał w drewnianej trumnie, ułożony głową na 
wschód. Trumna była sporządzona z desek sosnowych 
o grubości 2–3 cm, zbitych żelaznymi gwoździami. 
Nie stwierdzono żadnego wyposażenia.

I.4.2.5. Warstwy niwelacyjne VIIa, VIa, Vf i Va  
    w obrębie obejścia zalegające nad wkopem  
    budowlanym prezbiterium oraz nad wyżej  
    opisanymi grobami

I.4.2.5.1. Warstwa VIIa
Charakterystyka: czarna próchnica z grudkami gli-
ny, polepy, okruchów cegieł i z przymieszką piasku. 

3 Określenia płci i wieku zmarłych zgodnie z publikacją  
F. Rożnowskiego, J. Rożnowskiego i L. Cymek (Rożnow-
ski i in. 2006). 

Jest to warstwa niwelacyjna, która nakłada się na wkop 
fundamentowy kościoła, dochodząc do jego lica zew-
nętrznego, oraz na wyżej opisane groby 1–4 wkopane  
w warstwę VIIIa. Strop jej znajdował się na poziomie 
22,40–22,60 m n.p.m., a miąższość dochodziła do 1 m.
Zawartość warstwy VIIa (tabele 1–5):
1 – trzpień noża żelaznego o długości 5,5 cm, ułama-

ny u nasady głowni.
2 – 2 fragmenty żelaznych podków z hakowato zagię-

tymi końcami, jedna z zachowanym otworkiem na 
gwóźdź (ryc. 20: 1). Długości 6,7 i 9,0 cm.

3 – silnie skorodowana, uszkodzona punca żelazna 
o długości 7,4 cm, o średnicy przekroju 0,6 cm.

4 – 11 fragmentarycznie zachowanych gwoździ że-
laznych z płasko-wypukłą główką, z prostokąt-
nym w przekroju kolcem. Zachowane długości  
2,5–6,7 cm, główki 1,3 × 2,3–2,6 × 3,0 cm, prze-
krój kolca 0,4 × 0,6–0,9 × 1,0 cm.

5 – 2 silnie skorodowane przedmioty żelazne.
6 – łupa żużla żelaznego o wadze 329 cm, góra spłasz-

czona, oblepiona w dolnej, wypukłej części gliną. 
7 – trapezowata osełka kamienna z nieokreślonej 

skały, mająca 7,3 cm długości, 5,9 cm szerokości  
i 2,5 cm grubości.

8 – paciorek szklany, fioletowej barwy, ma 1,5 cm dłu-
gości i 0,9–1,2 cm w przekroju (ryc. 4: 14).

9 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (ta-
bela 3): 275 ułamków, w tym 37 brzegów i 8 den. 
Partie brzegowe reprezentują naczynia  rodzin ty-
pów C – 1 egz., D – 2, G – 20, J – 10, K – 1, R – 1, 
N – 1 i talerze – 1 egz. 5 den to okazy płaskie, w tym 
1 słabo wyodrębniony i 3 wklęsłe.

10 – ceramika o fakturze późnośredniowiecznej (tabe-
le 2, 4–5):

a – 86 fragmentów siwaków, w tym 11 ułamków 
przybrzeżnych, 3 dna, ucho i 71 części brzuśców  
(44 najprawdopodobniej z naczyń z kulistym 
dnem). Wśród brzegów wyróżniono: garnki z ku-
listym dnem typu III.1 – 1 egz. i III.2 – 3 egz. 
(ryc. 48), garnki z płaskim dnem typu III, IV  
(ryc. 5: 11) i VI (ryc. 5: 12) – po 1 egz. (ryc. 49), 
dzbany typu I.2–3 egz. (ryc. 52), brzeg bliżej 
nieokreślonej miski. Wyróżniono dna typu Ib –  
1 egz. i IIIa – 2 egz. (ryc. 54).

b – ułamek naczynia kamionkowego o czerwona-
wym zabarwieniu powierzchni.

c – fragment naczynia z białej kamionki.
d – 2 ułamki brzuśców naczyń ceglastych bez polewy.
e – ułamek brzuśca naczynia ceglastego z polewą od 

strony wnętrza.
Chronologia warstwy VIIa: jest to poziom niwelacyjny 
powstały po rozbudowie kościoła, przemieszany przez 
liczne pochówki. Ogólnie można go odnieść do schył-
ku XIV i początku XV w.



33

Część I. Stratygrafia i materiały zabytkowe

I.4.2.5.2. Warstwa VIa
Charakterystyka: skupisko sypkiej zaprawy wapien-
nej zalegające przy licu muru prezbiterium i przypo-
ry. Na tym samym poziomie z lica muru wystawały 
wycieki zaprawy. Strop tej warstwy zaobserwowano  
na poziomie 22,60 m n.p.m. Zaprawa wiąże się naj-
pewniej z jedną z ostatnich przebudów kościoła. 
Zawartość warstwy VIa (tabele 1–4):
1 – fragment dwustronnie wyodrębnionego trzpie-

nia noża żelaznego o długości 4,2 cm, szerokości  
2,2 cm.

2 – drobne ułamki całkowicie skorodowanego przed-
miotu żelaznego.

3 – kawałek szyby o jasnoseledynowym zabarwieniu, 
o grubości 0,2 cm.

4 – 3 bryłki przetopionego szkła o białej barwie.
5 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (ta-

bela 3): 37 fragmentów: 2 brzegi garnków rodziny 
typów G i M oraz ułamek wklęsłego dna.

6 – ceramika późnośredniowieczna (tabela 2 i 4): 6 frag-
mentów siwaków, w tym ułamek brzegu garnka z ku-
listym dnem typu III.1 (ryc. 48).

7 – fragment gotyckiej kształtki powleczonej ciemno-
brązową polewą.

Chronologia warstwy VIa: wiąże się ona z przebudową 
kościoła, którą według stratygrafii i materiałów z wy-
kopu XII można odnieść do 1. połowy XVI w.

I.4.2.5.3. Warstwa Vf
Charakterystyka: czarna próchnica ze spalenizną, do-
mieszką piasku i skupiskami zaprawy wapiennej. Jest 
to poziom niwelacyjny. Na stropie warstwy zalegała 
warstewka piasku o grubości 5 cm, na której ułożono 
ceglaną posadzkę obejścia (por. część III). Materiał 
zabytkowy występował niemal wyłącznie w spągowej 
części warstwy.
Zawartość warstwy Vf (tabele 1–5):
1 – 2 silnie skorodowane przedmioty żelazne.
2 – fragment stopki naczynia szklanego o silnie skoro-

dowanej powierzchni.
3 – ułamek szybki okiennej z zielonkawego szkła, 

z załuskanym brzegiem, ze śladami malowania 
wzorów geometrycznych. Grubość tafli 0,2 cm.

4 – 3 kawałki szybek okiennych o barwie brązowej, sil-
nie skorodowane, o grubości 0,3 cm.

5 – 5 drobnych ułamków szybek okiennych o barwie 
czarnej, silnie skorodowane, o grubości 0,3 cm.

5 – kawałek wtórnie stopionego szkła okiennego.
6 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (ta-

bela 3): 33 fragmenty, w tym 6 brzegów i 2 dna. 
Ułamki przybrzeżne należą do garnków rodzin 
typów C – 1 egz., G – 4, zaś dna reprezentują 
okaz płaski i lekko wklęsły ze słabo wyodrębnioną 
stopką.

7 – ceramika późnośredniowieczna (tabele 2 i 5): 

a – 5 fragmentów siwaków, w tym ułamek dna typu Ib 
(ryc. 54).

b – brzeg naczynia z szarej kamionki (ryc. 58: D4).
Chronologia warstwy Vf: przesłanki stratygraficzne 
oraz materiał archeologiczny pozwalają warstwę dato-
wać na 1. połowę XVI w.

I.4.2.5.4. Warstwa Va
Charakterystyka: czarna próchnica ze spalenizną, 
z grudkami gliny, z soczewkami piasku, nakłada-
jąca się na warstwę VIa, zachowana do miąższości  
15 cm tylko w niewielkich partiach wykopu. Stropowa 
część tej warstwy została wyeksplorowana w czasie ba-
dań w latach 1947–1948. Najpewniej jest to warstwa 
niwelacyjna.
Zawartość warstwy Va (tabele 1–5):
1 – 3 drobne, silnie skorodowane przedmioty żelazne, 

w tym kolec gwoździa.
2 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej (ta-

bela 3): 84 fragmenty, a między nimi 9 brzegów 
należących do garnków typu C – 1 egz., D – 1,  
G – 3, J – 3 oraz misy typu R, a także fragmenty 
den płaskich – 3 egz. i wklęsłych – 3 egz.

3 – ceramika późnośredniowieczna (tabele 2 i 4):
a – 22 fragmenty siwaków, a między nimi brzeg garnka 

z kulistym dnem typu III (ryc. 48), brzeg dzbana 
typu I.3 (ryc. 6: 11; 52). Wśród 20 ułamków brzuś-
ców, 9 to najpewniej ułamki naczyń z kulistym 
dnem.

b – mały ułamek naczynia z białej kamionki.
4 – inne: 4 fragmenty płytek posadzkowych lub kształtek 

powleczonych brązowozielonkawą, szklistą polewą.
Chronologia warstwy Va: pochodzi z okresu prac ni-
welacyjnych w obrębie obejścia, przeprowadzonych po 
robotach remontowych w 1. połowie XVI w.
Wyżej były warstwy zasypiskowe wykopu z lat 1947–
1948, a także wkopy związane z budową renesansowe-
go, zachodniego skrzydła zamku i filarów krużganka, 
które w niniejszym opracowaniu pomijamy.

I.5. Wykop V
Został założony w centralnej części dziedzińca głów-
nego. Miał wymiary 5 × 20 m (ryc. 2). Badania w tym 
miejscu prowadzili w latach 1967–1968 E. Cnotliwy  
i R. Rogosz. Wyróżniono w nim dobrze zachowany po-
ziom osadniczy ludności kultury łużyckiej – warstwa 
XX (Cnotliwy 1976, 9–18) oraz 20 poziomów osad-
niczych, od okresu wczesnego średniowiecza do czasów 
współczesnych. Horyzonty osadnicze 1–17 (1. połowa VIII 
– 1. połowa XIII w.) doczekały się już monograficzne-
go opracowania (Cnotliwy, Rogosz 1983, 81–168), niżej 
przedstawiamy pozostałe.

I.5.1. Poziom osadniczy 18
Poziom ten tworzą dwie warstwy kulturowe: IIc i IIb. 
Odsłonięto je w zachodniej części wykopu.
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I.5.1.1. Warstwa IIc
Charakterystyka: czarna próchnica z licznymi węgiel-
kami drzewnymi, z grudkami gliny, tworzącymi miej-
scami większe skupiska, z wyraźną obecnością gruzu 
ceglanego i zaprawy wapiennej. Strop warstwy znaj-
dował się na poziomie 22,97–23,12 m n.p.m., opadając 
w stronę północno-zachodnią. Warstwę należy uznać 
za współczesną pierwszej zabudowie ceglano-kamien-
nej na Wzgórzu Zamkowym.
Zawartość warstwy IIc (tabele 6–8):
1 – wrzecionowate szydło żelazne z kolistym w prze-

kroju kolcem i kwadratowym trzpieniem, mają-
ce 7,5 cm długości i 0,42 × 0,48 cm w przekroju  
(ryc. 8: 4).

2 – fragment podkowy żelaznej z zagiętym kolcem, 
z otworami na gwoździe, zachowany do 10,8 cm 
długości, o szerokości 1,9–2,2 cm, grubości 0,24– 
0,4 cm, wysokości kolca 1,4 cm (ryc. 8: 5).

3 – gwóźdź żelazny z płaską główką odkutą w jedną 
stronę, o długości 2,6 cm, z kolcem o przekroju 
prostokątnym 0,3 × 0,48 cm (ryc. 8: 9).

4 – 2 kawałki silnie skorodowanego drutu żelaznego.
5 – walcowaty, dwuczłonowy paciorek z żółtego szkła 

(ryc. 8: 2). Wymiary: 0,7 cm średnica, 0,6 cm wyso-
kość, 0,25 cm średnica otworka.

6 – fragment płasko-kulistego paciorka z czerwonawe-
go bursztynu, z lejkowatym otworkiem nawierco-
nym z dwóch stron (ryc. 8: 3). Wysokość 1,2 cm, 
średnica otworu 0,3–0,6 cm.

7 – ułamek dwustożkowatego przęślika glinianego, 
zdobionego rzędami dołków i kresek (ryc. 8: 10). 
Wysokość 3,3 cm, średnica 3,3 cm, średnica otworu 
około 0,8 cm.

8 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej: 311 
ułamków, w tym 21 z partii przybrzeżnych i 5 den. 
Rozpoznano naczynia rodzin typów D – 6 egz.,  
G – 3 (ryc. 8: 6), J – 15 (ryc. 8: 7), K – 6 (ryc. 8: 1) 
oraz 5 ułamków den płaskich, niewyodrębnionych 
i 1 wklęsłe.

9 – ceramika późnośredniowieczna: 39 ułamków siwa-
ków, a między nimi 9 ze śladami ręcznego lepienia 
i 30 całkowicie obtaczanych. Kilka z nich zdobią 
poziome żłobki. Wśród partii brzegowych znaj-
duje się fragment dzbana z taśmowatym uchem,  
2 ułamki garnków z kulistym dnem, z wałeczko-
wato zgrubiałym brzegiem (ryc. 8: 8) oraz brzeg 
miski (ryc. 50: 14).

Chronologia warstwy IIc: schyłek 1. i 2. połowa XIII w.

I.5.1.2. Warstwa IIb
Charakterystyka: brunatnoczarna spalenizna, nasycona 
popiołem, węgielkami drzewnymi i kawałkami niedo-
palonego drewna, o miąższości 2–14 cm. Strop war-
stwy znajdował się na poziomie 23,01–23,22 m n.p.m. 
i obniżał się w stronę północno-zachodnią, podobnie 

jak warstwa poprzednia. Wydaje się, że jest to warstwa 
popożarowa, kończąca poziom 18.
Zawartość warstwy IIb (tabele 6–8):
1 – silnie skorodowany przedmiot żelazny.
2 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej:  

50 fragmentów, w tym 7 brzegów, między którymi 
zidentyfikowano należące do rodzin typów G –  
3 egz. i J – 1 oraz ułamek pokrywy (ryc. 8: 11).

3 – ceramika późnośredniowieczna:
a – 68 fragmentów siwaków, w tym 6 brzegów. Je-

den z nich pochodzi być może z garnka z ku-
listym dnem typu II (ryc. 8: 15), inny z dzbana 
typu I.2 (ryc. 8: 14). Zachowało się też dno typu 
IIIb4 o średnicy 9 cm, ze stopką zdobioną odciska-
mi palców (ryc. 8: 16). Zebrano też 61 ułamków 
brzuśców, w tym 33 ręcznie lepione, pochodzące 
najpewniej z naczyń kulistych, 4 z polerowaną po-
wierzchnią zewnętrzną i 9 zdobionych żłobkami.

b – 2 fragmenty naczyń z białej, muszlowatej ka-
mionki.

4 – 2 kawałki czerwonych dachówek ceramicznych.
Chronologia warstwy IIb: około połowy i 2. połowa XIV w.

I.5.2. Poziom osadniczy 19

I.5.2.1. Warstwa IIa
Charakterystyka: czarna próchnica o miąższości do  
10 cm, z licznymi węgielkami drzewnymi, pojedyn-
czymi grudkami gliny, drobnymi okruchami cegieł 
i zaprawy wapiennej, widocznymi szczególnie na stro-
pie warstwy. Zachowała się na małej przestrzeni w za-
chodniej części wykopu, po zachodniej stronie muru 
obronnego (obiekt nr 54). Strop warstwy znajdował 
się na poziomie 23,08–23,25 m n.p.m., obniżając się 
w kierunku północno-zachodnim.
Zawartość warstwy IIa (tabele 6–8):
1 – 2 fragmenty noży żelaznych z prostym tylcem 

o grubości 0,23–0,28 cm, z głownią o szerokości 
1,1–1,3 cm.

2 – 3 duże gwoździe żelazne o długości 5,5–7,6 cm, 
zaopatrzone w płasko-wypukłą główkę, z prosto-
kątnym kolcem o wymiarach 0,37 × 0,62–0,14 × 
0,98 cm (ryc. 8: 19, 20).

3 – mały gwóźdź – podkowiak o długości 2,2 cm, 
z wąską główką o wymiarach 0,4 × 1,2 cm i kol-
cem o przekroju 0,26 × 0,45 cm (ryc. 8: 13).

3 – fragment podkowy żelaznej z zagiętym kolcem, 
zachowanej do 6,6 cm długości, o szerokości  
1,9–2,4 cm, grubości 0,37–0,55 cm (ryc. 8: 17).

4 – zwój pręta żelaznego o przekroju 0,16 × 0,38 cm 
(ryc. 8: 18).

5 – 8 drobnych fragmentów przedmiotów żelaznych.
6 – półkulisty paciorek szklany o żółtej barwie, mający 

0,4 cm średnicy (ryc. 8: 12).
7 – tyka jeleniego poroża o długości 29,5 cm, odłamana 

od wieńca, z jednym parostkiem odciętym piłką.
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8 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej: 194 
ułamki, a między nimi 71 części przybrzeżnych 
i dno. Wśród brzegów wyróżniono należące do ro-
dzin typów D – 2 egz., J – 2, K – 3. Dno płaskie, 
niewyodrębnione, zaopatrzone w wypukły znak 
garncarski.

9 – ceramika późnośredniowieczna: 9 fragmentów si-
waków, w tym ułamek dzbana z kulistym dnem 
i taśmowatym uchem oraz 8 części brzuśców, 
w tym 2 zdobione poziomymi żłobkami i 3 ze sta-
rannie polerowaną powierzchnią zewnętrzną. Uła-
mek brzuśca naczynia z szarobiałej kamionki, z ja-
snobrązową polewą solną po stronie zewnętrznej.

10 – 3 fragmenty ceglastych dachówek.
Chronologia warstwy IIa: 2. połowa XIV – XV w.

I.5.3. Poziom osadniczy 20
Najmłodszy w badanym miejscu. Składają się nań 
warstwy Ib i Ia, na które nakładał się już tylko bruk 
współcześnie użytkowanego dziedzińca zamkowego. 
Z tym poziomem łączą się relikty obiektu murowane-
go nr 7, opisanego w II części pracy (ryc. 156). Warstwy 
tworzące poziom 20 zostały poważnie zdewastowane 
przez różnego typu wykopy fundamentowe i instala-
cyjne (kanalizacja, gaz, telekomunikacja).

I.5.3.1. Warstwa Ib
Charakterystyka: zielonkawożółta glina, miejscami 
przewarstwiona próchnicą, zawierająca kawałki cegły, 
o miąższości 10–40 cm. Jej strop znajdował się na po-
ziomie 23,19–23,48 m n.p.m., obniżając się wyraźnie 
w stronę południową. Miejscami na warstwę Ib na-
kłada się stopa fundamentowa obiektu nr 7, w innych 
przylegała do jego lica, była więc od niego starsza. 
Opisywana warstwa powstała na skutek niwelacji dzie-
dzińca i otoczenia obiektu nr 7. 

I.5.3.2. Warstwa Ia
Charakterystyka: czarna próchnica z gruzem cegla-
nym, z dużą ilością dachówek zarejestrowanych głów-
nie po wschodniej stronie muru obronnego (obiekt  
nr 5). Strop warstwy zalegał na wysokości 23,50– 
23,65 m n.p.m., a jej miąższość wynosiła 10–35 cm. 
Warstwa narosła w okresie funkcjonowania, a następ-
nie destrukcji obiektu nr 7.
Zawartość warstw Ib i Ia (tabele 6–8):
1 – fragment gwoździa żelaznego.
2 – płaski przęślik z łupku wołyńskiego, o średnicy  

3,4 cm, grubości 0,9 cm i średnicy otworu 0,78 cm.
3 – ceramika późnośredniowieczna: 5 ułamków siwa-

ków, w tym brzeg garnka (typ nieokreślony) i ka-
wałek płaskiego dna ze śladami odcinania drutem.

4 – ceramika nowożytna: fragment płaskiego dna na-
czynia i brzeg kafla garnkowego wypalone w at-
mosferze utleniającej (ceglaste).

Chronologia poziomu 20: najogólniej XV w., do końca 
3. ćwierci XVI w.

I.5.4. Obiekty nieruchome odkryte w wykopie V
Przystępując do prac eksploracyjnych, archeolodzy 
zastali już odsłonięte przez robotników budowlanych 
i odcięte od wiążących się z nimi nawarstwień nastę-
pujące relikty murowe: słupy fundamentowe muru 
obronnego – obiekty nr 54–5, mały fragment piwnicz-
ki (obiekt 7b) przylegającej od strony zachodniej do 
obiektu 54, nakładający się na wiążący się z nim wkop 
budowlany. Z nawarstwieniami udało się jedynie po-
wiązać obiekty: nr 7 – ławę fundamentową budynku 
gospodarczego oraz nr 25 – drewnianą rurę wodo-
ciągową (ryciny 153–157). Wszystkie obiekty zostały 
szczegółowo omówione w II części pracy.

I.6. Wykop VI
W czasie odbudowy południowego skrzydła zam-
ku, wzdłuż jego północnej fasady wykonano wielkie 
prace ziemne wiążące się z lokalizowanym w tym 
miejscu magazynem rekwizytów teatralnych. Na jej 
potrzeby w latach 1973–1974 zrealizowano wykop 
o długości 42 m i szerokości 4,2–13 m, o powierzch-
ni 409 m2. W zachodniej części wykopu, za zgodą 
ówczesnych władz konserwatorskich, posłużono się 
ciężkim sprzętem mechanicznym. Nie było mowy 
o systematycznych, metodycznych obserwacjach na-
ukowych. Zdołano tylko uratować (i to przez szczęśli-
wy przypadek) i udokumentować skarb przedmiotów 
brązowych należący do ludności kultury łużyckiej 
(Cnotliwy, Rogosz 1976) oraz późnośredniowiecz-
ną latrynę, obiekt nr 19, z niezwykle bogatą zawar-
tością kulturową (Cnotliwy 1980). We wschodniej 
części wykopu, między Wieżą Zegarową a skrzydłem 
wschodnim, gdzie nie można było użyć sprzętu me-
chanicznego na taką skalę, jak w części zachodniej, 
zdołano przeprowadzić przyspieszone badania ratow-
nicze w obrębie powierzchni nie przekraczającej do-
łem 100 m2. Jednakże i w tym miejscu nawarstwienia 
górne zostały kompletnie zdewastowane do poziomu  
17,50 m n.p.m.
We wschodniej części wykopu udało się przebadać 
dwa poziomy osadnictwa ludności kultury łużyckiej 
(por. Cnotliwy 1976), 17 poziomów osadnictwa z okre-
su wczesnego średniowiecza (Cnotliwy, Rogosz 1983, 
168–193), wyeksplorować późnośredniowieczny, sil-
nie uszkodzony obiekt 20, zinwentaryzować fragment 
murowanego obiektu nr 8, z czytelnym wkopem bu-
dowlanym (ryc. 165, 166, 176) oraz fragment ceglane-
go kanału odwadniającego. Na wschód od niego, na 
tym samym poziomie, ujawniono prostokątny układ 
cegieł o nieznanym przeznaczeniu, mający powierzch-
nię o wymiarach 40 × 83 cm. Ponadto udokumento-
wano pełną długość północnej ściany wykopu. W pro-
filu zachodnim odsłonięto filary fundamentowe muru 
obronnego – obiekty 56–7 (ryc. 155). Poniżej zostaną 
omówione obiekty nr 19 i 20, głównie ich zawartość. 
Wszystkie odkryte w wykopie VI obiekty nieruchome 
zostały szczegółowo opisane w II części pracy.
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I.6.1. Obiekt nr 19 (latryna)
Wystąpiła w zachodniej części wykopu. Jej górną część 
zniszczyła koparka. Sposób budowy latryny i jej zawar-
tość kulturowa była już przedmiotem osobnego opra-
cowania (Cnotliwy 1980). Opis konstrukcji zawiera II 
część pracy (ryc. 163, 164), natomiast w tym miejscu 
zostaną scharakteryzowane nawarstwienia i zawartość. 
Numeracja warstw postępuje w kolejności narastania, 
to jest od spągu do stropu, jak na załączonym profilu 
(ryc. 9).

Warstwa I
Zielonkawobrązowy, mazisty kał, z przymieszką spale-
nizny, o miąższości do 80 cm.
Zawartość warstwy I: wydobyto ogółem 1 fragment na-
czynia o fakturze wczesnośredniowiecznej, 7 ułamków 
siwaków, 1 kamionkowy, 33 przedmioty drewniane, 
318 ze skóry, 4 cegły i 203 kości zwierzęce (por. tabe- 
 la 9).
1 – ceramika: fragment przybrzeżny garnka wczesno-

średniowiecznego typu J, dwa większe fragmenty 
siwionych garnków z kulistym dnem typu III.1 
(ryc. 10: 1) i III.2 (ryc. 10: 2) znalezione na sa-
mym dnie obiektu, ułamek dna ze śladami odci-
nania oraz 4 drobne kawałki z partii brzuścowych. 
Ponadto znalazł się tu ułamek naczynia z białej 
kamionki.

2 – drewniane, toczone miski – 12 egz., w tym: 2 to-
czone obustronnie (grupa I), a między nimi jedna 
kolista o średnicy 11,6 cm, zaliczona do grupy IA; 
druga wieloboczna o wymiarach 20 × 22,4 cm, wy-
sokości 5,2 cm, do grupy IB; 10 toczonych tylko od 
strony wnętrza – grupa II, a wśród nich 6 kolistych 
z grupy IIA o średnicach 16,2–19 cm, o wysokości 
3,7–5,7 cm i 4 wieloboczne z grupy IIB o wymia-
rach od 15,8 × 16,9 do 25 × 27,7 cm, o wysokości 
3,7–4,7 cm (ryc. 13, 14, 16: 1, 2).

3 – drewniane naczynia klepkowe – 11 egz., w tym:  
8 małych miseczek-czarek, 2 fragmenty należących 
do nich den, koliste denko lub pokrywa oraz frag-
menty obrączki z łupki. Miseczki-czarki miały na-
stępujące wymiary: średnica górna 14,4–17,8 cm, 
średnica dolna 9,2–13 cm, wysokość 6,5–7,7 cm 
(ryc. 15: 1; 16: 3).

4 – klepka denna beczki z wyrytym znakiem krzyża.
5 – pokrywa beczki złożona z klepek osadzonych na 

czopy.
6 – 2 fragmenty drążonych w drewnie półmisków.
7 – kopulasta, toczona pokrywa z otworem na szczy-

cie, o średnicy 28,4 cm i wysokości 7,2 cm.
8 – fragment profilowanej przęślicy zachowanej do  

55 cm długości oraz 2 inne przedmioty drewniane.
9 – wśród przedmiotów ze skóry są: 74 lepiej lub go-

rzej zachowane przyszwy obuwia (ryc. 11: 1);  
27 całych i fragmentarycznie zachowanych po-
deszew, w tym 16 wieloczęściowych (ryc. 11: 4);  

130 kawałków uszczelek wkładanych między przy-
szwę a podeszwę, 4 lamówki, 6 łat, 2 rzemienie,  
1 pochewka noża, język trzewika, 2 ozdobne frędzel-
ki, 69 różnego rodzaju ścinków (ryc. 11: 2, 3).

10 – całkowicie zachowana cegła o wymiarach 84 × 
130 × 264 mm oraz kilka połówek.

11 – wśród kości zwierzęcych rozpoznano: 3 kości 
krowy, 47 świni, 118 kozy lub owcy, 19 psa, 1 dzi-
ka, 12 ptasich.

Warstwa II
Biały, silnie nawodniony piasek o miąższości 25–45 cm, 
zawierający okruchy cegieł.
Zawartość warstwy II: wydobyto z niej tylko 43 kości 
zwierzęce: 1 krowy, 20 świni, 20 kozy lub owcy, 2 ptasie 
(por. tabela 9).

Warstwa III
Ilasty kał zmieszany z zielonkawą gliną, o miąższości 
20–30 cm.
Zawartość warstwy III: wydobyto z niej ogółem  
30 fragmentów naczyń glinianych, 2 żużle żelazne,  
15 przedmiotów drewnianych, 20 skórzanych, 9 ka-
wałków sznura, 5 cegieł, 1 dachówkę i 48 kości zwie-
rzęcych.
1 – 26 ułamków naczyń o fakturze wczesnośrednio-

wiecznej, a między nimi pojedyncze brzegi 
garnków typu D i G oraz ułamki den płaskich 
i wklęsłych.

2 – 4 drobne ułamki garnków wypalonych w atmosfe-
rze redukcyjnej.

3 – drewniany, toczony pojemnik w kształcie stoż-
ka ściętego o wysokości 11,4 cm, średnicy wylewu  
11,6 cm i średnicy dna 15 cm (ryc. 17).

4 – miski drewniane, obustronnie toczone: 6 egz. ko-
listych grupy IIA o średnicach 16,3–21,8 cm, wy-
sokości 3,8–5 cm, oraz 3 wieloboczne grupy II B 
o wymiarach 18,2 × 19 cm, a między nimi 2 ze 
znakami wyciętymi na dnie.

5 – miseczki-czarki z drewnianych klepek, jedna za-
chowana w całości i 2 fragmenty, o średnicy górnej 
14,5 i 17,4 cm, dolnej 8,9 i 10,7 cm oraz wysokości 
3,7 i 6,9 cm (ryc. 15: 2 i 16: 4).

6 – klepka denna beczki.
7 – klin drewniany.
8 – przyszwa skórzanego buta z wieloczęściową po-

deszwą.
9 – kawałek uszczelki, fragment lamówki i 13 ścinków 

starych, znoszonych butów.
10 – kilka kawałków sznura skręconego z łyka.
11 – 5 połówek cegieł o szerokości 100, 130 i 134 mm, 

i grubości 76–80 mm.
12 – wśród 48 kości zwierzęcych: 5 to kości krowy,  

23 – świni, 9 – kozy lub owcy, 1 – dzika, 2 – pta-
ków i 5 – ryb (por. tabela 9).
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Warstwa IV
Ilasta mierzwa z dużą ilością drobnych szczątków 
drewna, z przymieszką węgielków drzewnych. Miąż-
szość 15–52 cm.
Zawartość warstwy IV: wydobyto z niej ogółem:  
31 ułamków naczyń glinianych, 4 przedmioty drew-
niane, 63 ze skóry, fragment tkaniny, 2 dachówki oraz 
25 kości zwierzęcych.
1 – ceramika: 29 fragmentów garnków o fakturze 

wczesnośredniowiecznej a między nimi 3 brzegi 
garnków typu J i misy typu R. Zarejestrowano rów-
nież fragment siwaka i ułamek brzuśca, najpewniej 
z dzbanuszka z białej kamionki.

2 – 2 obustronnie toczone miski drewniane kolistego 
kształtu grupy IIA, o średnicy 16,7 i 20,4 cm, o wy-
sokości 4 i 4,6 cm.

3 – fragment owalnego, wydrążonego z drewna pół-
miska, zachowanego do 37 cm długości i 15,5 cm 
wysokości.

4 – kawałek grubej deski z tkwiącym w niej gwoź-
dziem żelaznym.

5 – 63 przedmioty ze skóry, w tym: 4 przyszwy butów, 
11 podeszew (wśród nich zwracają uwagę cztery, 
najpewniej dziecięce ze zdobionymi spodami – 
ryc. 12), 9 uszczelek, 9 ścinków znoszonego obu-
wia, 4 łaty do przyszew, 2 rzemienie do wiązania 
obuwia.

6 – strzępy delikatnej tkaniny.
7 – 2 fragmenty grubych dachówek.
8 – 25 kości zwierzęcych, w tym: 11 krowy, 5 świni,  

3 kozy lub owcy, 1 dzika, 2 ptaków i 3 ryb.

Warstwa V
Brunatna, ilasta mierzwa, zawierająca w partii stropo-
wej przymieszkę żwiru i gruzu ceglanego, o miąższo-
ści do 22 cm.
Zawartość warstwy V: ogółem z warstwy wydobyto:  
175 ułamków naczyń glinianych, 2 przedmioty żelaz-
ne, 10 cegieł, 1 dachówkę, 7 grud murarskiej zapra-
wy wapiennej, przedmiot kamienny oraz 346 kości 
zwierzęcych.
1 – ceramika: 101 fragmentów naczyń o fakturze 

wczesnośredniowiecznej, a między nimi 3 brzegi 
garnków typu G, 3 dalsze typu J, ułamek misy typu 
R i 3 dna płaskie; 68 drobnych ułamków siwaków, 
a wśród nich 2 brzegi garnka z kulistym dnem 
typu I.1 (ryc. 10: 3), brzeg garnka z płaskim dnem 
(ryc. 10: 4) i fragment dzbana typu I.2 (ryc. 10: 5). 
Ponadto 5 ułamków naczyń z białej kamionki oraz 
fragment naczynia importowanego, ceglastego 
z brązowoczerwonawą, szklistą polewą od strony 
zewnętrznej.

2 – żelazny grot bełtu z długą tulejką, mający 9 cm 
długości (ryc. 10: 9).

3 – gwóźdź żelazny z płasko-wypukłą główką, o dłu-
gości 8,5 cm (ryc. 10: 10).

4 – bryłka żelaznego żużla.
5 – fragment osełki lub gładzika z łupku pylistego.
6 – ceramika budowlana: 10 większych fragmen-

tów cegieł, przeważnie połówek, o szerokości  
120–135 mm i grubości 82–106 mm oraz kawałek 
słabo wypalonej dachówki.

7 – 159 kości zwierzęcych, w tym: 33 kości krowy,  
63 świni, 28 kozy lub owcy, 3 psa, 12 dzika, 6 pta-
ków i 3 ryb (por. tabela 9).

Warstwa VI
Brunatna mierzwa z dużą ilością zielonkawej, ilastej 
gliny, z dużą ilością pokruszonej, rozbiórkowej cegły, 
dachówek oraz placków zaprawy wapiennej. Miąż-
szość 20–25 cm. Bez zawartości kulturowej.

Warstwa VII
Soczewka czarnego, mazistego kału o grubości do 10 cm.
Zawartość warstwy VII: wieloczęściowa podeszwa skó-
rzana lewego buta i 3 fragmenty innych, 7 uszczelek, 
kawałek rzemyka oraz 2 ścinki skóry.

Warstwa VIII
Mazista, zielonkawobrązowa mierzwa z grudkami gli-
ny, z kawałkami drewna, trzasek i wiórów, z dość dużą 
ilością kawałków cegieł i dachówek. Zachowana część 
miała 30 cm miąższości. Wyższa partia studni – latry-
ny została zniszczona sprzętem mechanicznym przez 
ekipę budowlaną.
Zawartość warstwy VIII: z warstwy wydobyto: 65 frag-
mentów naczyń glinianych, 50 przedmiotów ze skóry, 
24 cegły i 2 dachówki oraz 125 kości zwierzęcych.
1 – ceramika: 36 fragmentów naczyń o fakturze wczes-

nośredniowiecznej, w typ 4 lekko wklęsłe dna,  
29 ułamków naczyń wypalonych w atmosferze 
redukcyjnej, między nimi brzeg dzbana typu I.4  
(ryc. 10: 6), nóżka naczynia z kulistym dnem  
(ryc. 10: 8), dno z wyodrębnioną stopką, zdobioną 
dołkami (ryc. 10: 7).

2 – 50 przedmiotów ze skóry, w tym: 3 fragmenty 
przyszwy buta wiązanego, silnie zniszczona pode-
szwa, 24 ścinki starych, znoszonych butów, kawa-
łek la mówki, 3 uszczelki, fragment łaty podeszwy,  
19 drobnych ścinków, odpadków produkcyjnych.

3 – 24 ułamki cegieł, wśród których zwracają uwa-
gę dwie połówki mające 140–146 mm szerokości  
i 98 mm grubości.

4 – 104 kości zwierzęcych, w tym: 22 kości kro-
wy, 26 świni, 7 kozy lub owcy, 1 jelenia, 4 dzika,  
44 ptaków4.

Chronologia obiektu nr 19: wcześniej sądziłem (Cnot-
liwy 1980), że obiekt mógł powstać w 2. połowie XIII w.,  
może na przełomie XIII/XIV w., a został zlikwido-
wany przed 1491 r. Obecnie początki funkcjonowania 

4 Wszystkie kości zwierzęce z obiektu nr 19 określił prof.  
dr Jerzy Gawlikowski.
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obiektu jestem skłonny widzieć w 1. połowie XIV w.  
W warstwach I–III znaleziono cegły, które wymiarami 
nawiązują do zastosowanych w obiektach nr 1, 4, 4a i 5, 
datowanych na połowę XIV – 1. ćwierć XV w. (por. część 
III), zaś w warstwach V–VIII okazy nawiązujące do po-
mierzonych w skrzydle południowym (Radacki 1976). 
Stwierdzone w warstwie V jednorazowe zasypisko z dużą 
ilością gruzu można zapewne wiązać z rozbiórką muru 
obronnego zamku w 1434 r. Warstwy VI–VIII powstały 
po tej dacie, przy czym VIII można datować na przełom  
3. i 4. ćwierci XV w. Wydaje się, że obiekt został zlikwi-
dowany najpóźniej w latach 1490–1503 razem z zabu-
dowaniami gospodarczymi, w momencie ukończenia 
budowy skrzydła południowego. Należy jednak zwrócić 
uwagę na obecność w warstwie IV zdobionych pode-
szew, którym przypisuje się znacznie młodszą metrykę. 
Podobnie zdobione odkryto w krypcie książęcej w skrzy-
dle północnym, w której najstarsze zachowane pochów-
ki pochodzą z lat 1523–1531 (Januszkiewicz 1995, 126).

I.6.2. Obiekty nr 20a–b

Obiekt nr 20b (starszy) należy łączyć zapewne z dzia-
łalnością ludwisarską, natomiast położony bezpośred-
nio nad nim obiekt nr 20a pełnił funkcję latryny. Opis 
konstrukcji i dokumentacja obiektu zamieszczone są 
w II części pracy (ryc. 165–169). Niżej ograniczamy się 
do charakterystyki treści warstw i ich zawartości.

Nawarstwienia związane z funkcjonowaniem  
obiektu nr 20b

Warstwa X

Glina zalegająca na dnie obiektu między dolnym po-
ziomem kołeczków a krzyżakiem (por. opis w roz-
dziale II.7.3), o miąższości do 30 cm, bez zawartości 
kulturowej.

Warstwa IX

Między krzyżakiem a górnym poziomem kołeczków 
zalegała warstwa zaprawy wapiennej z kawałkami 
cegły, przysypana w partii stropowej jasnoszarym pia-
skiem z przymieszką próchnicy, popiołu i spalenizny, 
o miąższości do 12 cm (ryc. 166).
Zawartość warstwy IX:
1 – 4 fragmenty żelaznych, płaskich obręczy haczyko-

wato zakończonych na końcach. Zachowały się do 
31–44 cm długości, a miały 1,5–3,5 cm szerokości 
i 0,6–1,1 cm grubości (ryc. 18: 1).

2 – 9 fragmentów naczyń o fakturze wczesnośrednio-
wiecznej, a między nimi ułamek przybrzeżny 
garnka należącego do rodziny typów G.

Warstwa VIII

Glina o sinym zabarwieniu, mająca 35–40 cm miąż-
szości, w którą wbito kilkadziesiąt kolistych w prze-

kroju, zaostrzonych dołem kołeczków. Miały one  
35–80 cm długości i 5–15 cm średnicy. Strop kołecz-
ków i warstwy znajdował się na poziomie 17,50– 
17,61 m n.p.m., tj. mniej więcej na wysokości dolnej 
deski w ściance południowej obiektu nr 20a (ryc. 167C 
i E). Warstwa bez zawartości kulturowej.

Nawarstwienia związane z funkcjonowaniem  
i zasypaniem obiektu nr 20a

Warstwa VII
Na dnie szerszej części obiektu zalegała czarna, ilasta 
próchnica z mierzwą (kałem?), z przymieszką spa-
lenizny, z dużą ilością gruzu ceglanego i grudek za-
prawy wapiennej. Miała do 115 cm miąższości. Bliżej 
ściany północnej w warstwę VII „wcisnęła” się głębo-
ko warstwa VI, tworząca w niej wyraźne zagłębienie  
(ryc. 166).
Zawartość warstwy VII:
1 – szydło kościane o długości 6,9 cm (ryc. 18: 4).
2 – 7 fragmentów naczyń o fakturze wczesnośred-

niowiecznej.
3 – ułamek naczynia nowożytnego toczonego na kole 

z białej glinki, z żółtą polewą od wnętrza.

Warstwa VI
Szara i brunatna próchnica z soczewkami gliny, z dużą 
ilością gruzu ceglanego, miała do 90 cm miąższości 
(ryc. 166).
Zawartość warstwy VI:
1 – żelazny grot bełtu, o kwadratowym przekroju, za-

opatrzony w długą tulejkę, mający 7,8 cm długości, 
grot o przekroju 0,9 × 1 cm, z tulejką o średnicy 
0,6 cm (ryc. 18: 5).

2 – gwóźdź żelazny z płasko-wypukłą główką i prosto-
kątnym w przekroju kolcem, o długości 4 cm (ryc. 
18: 3).

3 – 6 drobnych grudek żużla.
4 – fragment przybrzeżny wczesnośredniowiecznego 

garnka rodziny typów D.

Warstwa V
Żółta glina z kawałkami cegieł i grudkami zaprawy 
wapiennej, z przymieszką spalenizny, występująca tyl-
ko w północnej części obiektu. Na tym poziomie po-
łudniowa część obiektu została zniszczona wkopem 
związanym z budową kamienno-ceglanego muru – 
obiekt 8 (ryc. 166).
Zawartość warstwy V: 7 silnie skorodowanych fragmen-
tów przedmiotu z brązu.

Warstwa IV
Czarna próchnica z przymieszką żwiru i spaleniz-
ny, o grubości 8–25 cm. Bez materiału zabytkowe   go 
(ryc. 166).
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Warstwa III
Zielonkawa glina z kawałkami cegieł i rozlasowanego 
wapna, o miąższości 25–35 cm. Bez materiału zabyt-
kowego (ryc. 166).

Warstwa II
Czarna próchnica z gruzem ceglanym i zaprawą wa-
pienną, o miąższości do 30 cm (ryc. 166).

Warstwa I
Szara próchnica o miąższości do 35 cm, zawierają-
ca grudki zaprawy wapiennej oraz węgielki drzew-
ne. Tworzy ona stropową część wypełniska obiektu  
(ryc. 166).
Zawartość warstwy I:
1 – 2 fragmenty naczyń szklanych, stopka i kawa-

łek ścianki wielobocznej szklanicy typu fletowego 
z zielonkawego szkła.

2 – fragment drewnianej pokrywy (?), z wyciętym 
otworem, zachowany do 24 cm długości, 8,5 cm 
szerokości i 0,7–1,5 cm grubości, z otworem o wy-
miarach 4 × 5,5 cm.

3 – 7 bryłek brązu.
4 – 5 bryłek żużla.
5 – 22 ułamki naczyń o fakturze wczesnośrednio-

wiecznej, a między nimi dwa brzegi garnków nale-
żących do rodzin typów D i G.

6 – 3 ułamki naczyń siwych, w tym brzeg garnka z ku-
listym dnem, najpewniej typu IV (ryc. 18: 9).

7 – fragment naczynia z białej kamionki.
8 – partia przybrzeżna i dno kafla miskowego, zdo-

bionego w środku rozetą pokrytą polewą (ryc. 18: 
10–11).

9 – 3 fragmenty naczyń z białej gliny, w tym brzeg 
garnka typu I, odmiany 3, z żółtą polewą od środka 
(ryc. 18: 12).

Wkop związany z budową obiektu nr 20a
Zachował się po północnej stronie latryny. Miał wy-
miary 1,2 × 1,4 m. Jego wypełnisko tworzyła czarna 
próchnica ze spalenizną, z kawałkami cegieł i grudka-
mi zaprawy wapiennej. W jego dolnej części wystąpi-
ły przewarstwienia żółtej gliny i brązowej próchnicy. 
Spąg znajdował się na wysokości 18,6–18,9 m n.p.m.
Zawartość zabytkowa wkopu:
1 – owalna faska z sosnowych klepek ściągniętych 

dwiema drewnianymi obrączkami. Klepki miały 
17,5 cm długości, 3,1–10,2 cm szerokości (górą za-
wsze węższe) i 0,5–0,9 cm grubości. Owalne dno 
miało 24,5 cm szerokości i 29 cm długości. Dolne 
części klepek, na wysokości 1,6 cm, były zaopa-
trzone w wątor wycięty w kształcie litery V. Dwie 
nieco dłuższe od innych klepki były zaopatrzone 
w otworek o średnicy 0,9 cm (ryc. 19).

2 – 13 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych, 
a między nimi pojedyncze należące do rodziny ty-
pów D oraz 2 ułamki den.

3 – 6 ułamków siwaków, w tym brzeg garnka z ku-
listym dnem najprawdopodobniej typu III.2  
(ryc. 18: 6).

4 – przydenny fragment naczynia z białej kamionki 
(ryc. 18: 8).

5 – górna część dzbana o formie zbliżonej do typu IV 
(w grupie siwych) wypalonego w atmosferze utle-
niającej (ryc. 18: 2 i 56: 2).

6 – fragment kafla płytowego z miseczkowatym prze-
głębieniem na środku, z ornamentacją plastyczną, 
pokryty zieloną polewą (ryc. 18: 7). Kafel ten mógł 
się dostać do zespołu na skutek niezbyt precyzyjnej 
eksploracji obiektu w warunkach badań prowadzo-
nych podczas budowy.

Chronologia obiektu 20a–b: mało charakterystyczna 
zawartość zabytkowa warstw uniemożliwia bezpośred-
nie datowanie obiektu nr 20b. Jamę związaną z jego 
użytkowaniem bardzo szybko wykorzystano do zbu-
dowania latryny – obiekt 20a, funkcjonującej jeszcze 
w latach 30. XVII w. Można więc przyjąć, że obiekt 
20b mógł powstać w ciągu 1. połowy XVI stulecia.

I.6.3. Obiekt nr 8 – wkop budowlany
Opis i dokumentację obiektu zamieszczono w części 
II, dotyczącej reliktów architektonicznych (ryc. 165, 
166).
Zawartość zabytkowa wkopu:
1 – fragment stopki naczynia szklanego o zielonka-

wym zabarwieniu.
2 – 2 ułamki naczynia z białawego szkła.
3 – 2 haki żelazne o długości 11,9 i 14,9 cm.
4 – fragment gwoździa z płaską prostokątną główką, 

o długości 6,2 cm. 
5 – 2 placki stopionego, miejscami zżużlonego żelaza.
6 – bryła porowatego żużla – łupa o wadze 915 g.
7 – 8 fragmentów naczyń o fakturze wczesnośrednio-

wiecznej, między nimi brzeg garnka rodziny typów 
D i kawałek dna.

8 – 2 fragmenty naczyń siwych – wypalonych w at-
mosferze redukcyjnej.

9 – 9 ułamków naczyń ceglastych – wypalonych w at-
mosferze utleniającej, w tym 2 z polewą.

10 – 30 fragmentów naczyń z białej glinki, pokrytych 
polewą, w tym 3 brzegi garnków.

11 – ułamek nowożytnego naczynia kamionkowego.
12 – 8 kafli garnkowych i 21 fragmentów kafli płyto-

wych z bliżej nieokreśloną ornamentyką plastycz-
ną powleczoną zieloną polewą.

Chronologia obiektu nr 8: relikt ten można łączyć 
z zabudową arkadową między skrzydłami południo-
wym i wschodnim, uwidocznioną na szkicu Meriana  
z 1652 r., a w zmienionej formie także na rysunku 
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Zeunera z 1673 r. (Radacki 1972). Jednak ani owe szki-
ce, ani też prezentowane znaleziska nie precyzują daty 
powstania tego obiektu. Wskazują jedynie, że najwcze-
śniej mógł być wzniesiony na początku XVII w.

I.7. Wykop VII
Zlokalizowany w północno-wschodnim narożniku dzie-
dzińca menniczego (dawniej Żurawi), w kącie pomię-
dzy skrzydłem zachodnim a Wieżą Dzwonów skrzy-
dła północnego (ryc. 2). Miał wymiary 8,8 × 10,5 m.  
W 1947 r. niewielki sondaż wykonali w tym miejscu 
J. Marciniak i T. Wieczorowski. Systematyczne badania 
zostały podjęte w 1974 r. przez zespół Pracowni Archeo-
logiczno-Konserwatorskiej PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków Oddział w Szczecinie pod kierownictwem 
autora. Głównym celem było odsłonięcie reliktów koś-
cioła pod wezwaniem św. Ottona, a przy okazji zba-
danie i udokumentowanie innych reliktów murowa-
nej architektury późnośredniowiecznej i nowożytnej.  
Z góry zakładano, że z powodu nagromadzenia obiek-
tów murowanych, które należało zachować dla potom-
ności, badania nie będą prowadzone do calca, a tylko do 
głębokości pozwalającej osiągnąć dwa do trzech „czy-
stych” poziomów osadnictwa wczesnośredniowiecz-
nego. Tak więc zbadano w tym miejscu dwie warstwy, 
VIII i VII, pochodzące ze schyłku wczesnego średnio-
wiecza, z których pierwsza jest datowana na 3. ćwierć 
XII w., druga na 1. połowę i może początek 2. poło-
wy XIII w. Obydwie już wcześniej wraz z zawartością 
zostały opracowane i opublikowane (Cnotliwy, Rogosz 
1983, 193–194). Niżej prezentuję nawarstwienia młod-
sze wraz z obiektami nieruchomymi, także już wcześ-
niej częściowo opublikowane przy okazji omawia-
nia problematyki związanej z kościołem zamkowym  
p.w. św. Ottona (Rogosz 1992).

I.7.1. Warstwa VIb
Charakterystyka: tworzy ją silnie nawilgocona, 
spiaszczona glina z przewarstwieniami próchnicz-
nymi, mająca w partii stropowej barwę brązową, 
niżej siną. Strop warstwy znajdował się na pozio-
mie 20,75–20,80 m n.p.m. Jej miąższość wynosiła  
23–44 cm. Warstwę przecinał wkop fundamentowy 
kościoła (obiekt 22) oraz późniejszy, wyraźnie czytel-
ny wkop związany z budową obiektu nr 9. Materia-
ły zabytkowe wystąpiły wyłącznie w spągowej partii 
warstwy.
Zawartość warstwy VIb (tabele 10–14):
1 – klucz żelazny z szerokim piórem, rurkowatym 

korpusem i kolistym uchwytem (ryc. 20: 7). Dłu-
gość 13,4 cm.

2 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej:  
5 ułamków, w tym fragment brzegu zaliczony do 
rodziny typów D; 2 ułamki den, jedno płaskie, 
drugie silnie wklęsłe.

3 – ceramika późnośredniowieczna: 12 fragmentów 
brzuś ców siwaków, najpewniej z garnków lub 
dzba nów z kulistym dnem.

Chronologia warstwy VIb: została uformowana przed 
rozpoczęciem budowy kościoła, powstała między poło-
wą XIII a początkiem XIV w.

I.7.2. Warstwa VIa
Charakterystyka: ilasta, popielata próchnica z wtrętami 
brązowej mierzwy, z węgielkami drzewnymi i szcząt-
kami drewna. Wypełniała górną część schodkowatego 
wykopu fundamentowego kościoła (obiekt 22) i została 
później przecięta wkopem związanym z budową przy-
stawionej do muru kościelnego przypory. Ten później-
szy wkop wypełniała brązowa próchnica z dużą ilością 
gliny i węgielków drzewnych oraz drobnego gruzu ce-
glanego i grudek zaprawy wapiennej.
Zawartość warstwy VIa (tabele 10–14):
1 – żelazny przecinak ze zwężającym się korpusem 

o przekroju prostokątnym, z odłamanym ostrzem, 
z silnie zbitym obuchem (ryc. 20: 3). Wymiary: 
długość 8,3 cm, przekrój 1,1 × 1,6 cm.

2 – żelazny bolec z długim, spłaszczonym kolcem, ze 
spiczastą główką (ryc. 21: 2). Długość 9,4 cm.

3 – strzępy blachy miedzianej o grubości 0,2 cm.
4 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej:  

34 fragmenty, w tym 2 ułamki brzegów należących 
do rodziny typów G i J; walcowate w przekroju 
ucho ze znakiem krzyża oraz dwa fragmenty silnie 
wklęsłych den, z których jedno jest zaopatrzone 
w pierścień. Pozostałe ułamki pochodzą z brzuśco-
wych partii garnków, często zdobionych poziomy-
mi żłobkami.

5 – ceramika późnośredniowieczna:
a – 32 fragmenty naczyń siwych, w tym 2 brzegi garn-

ków z płaskim dnem, typu IV i V (ryc. 49), dno 
typu IIIb (ryc. 54) oraz 28 ułamków brzuśców,  
a między nimi 16 należących do naczyń z kulistym 
dnem.

b – 3 fragmenty brzuśców naczyń o czerwonej barwie 
czerepu, jeden z fałdzistym, poziomym żeberkiem.

c – 4 ułamki naczyń z szarej kamionki bez polewy.
Chronologia warstwy VIa: 1. połowa XIV w. 

I.7.3. Warstwa VI
Charakterystyka: popielata, ilasta próchnica nasycona 
gliniastym piaskiem, zawierająca dużą ilość szczątków 
drewna i gruzu ceglanego. Strop warstwy znajdował 
się na wysokości 20,84–21,18 m n.p.m. (wyżej w części 
zachodniej). Jest to poziom niwelacyjny nakrywają-
cy wkop związany z fundamentowaniem kościoła, ale 
przecięty wkopami wiążącymi się z budową przypory 
i obiektu nr 9. W warstwę były wkopane cztery groby 
(por. rozdział I.7.4) wiążące się z okresem funkcjono-
wania kościoła.
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Zawartość warstwy VI (tabele 10–14):
1 – żelazny hak zgięty pod kątem prostym (ryc. 21: 1). 

Długość 5,5 cm.
2 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej:  

7 ułamków, w tym 2 brzegi (jeden typu J), frag-
ment słabo wyodrębnionego, silnie wklęsłego dna 
z pierścieniem oraz 4 fragmenty brzuśców.

3 – ceramika późnośredniowieczna:
a – naczynia siwe: 17 fragmentów, w tym: brzeg 

garnka najpewniej typu III z płaskim dnem  
(ryc. 49), dna typu IIIa (ryc. 54: 7) i IV (ryc. 55) oraz  
13 ułamków brzuśców (7 najpewniej z naczyń 
z kulistym dnem).

b – fragment dna typu IIIb4 z dzbanuszka z czerwo-
nawofioletowej kamionki (ryc. 7: 7 i 59: 4).

Chronologia warstwy VI: związana z okresem budowy 
kościoła w latach 1346–1347.

I.7.4. Groby szkieletowe wkopane w warstwę VI  
  (ryc. 128 i 176)5

Grób nr 1/74
Odkryty częściowo. W drewnianej trumnie pochowano 
mężczyznę zmarłego w wieku powyżej 50 lat, głową na 
zachód, prawie zgodnie z orientacją kościoła. Trumna 
była wykonana z desek zbitych żelaznymi gwoździa-
mi. Szkielet znajdował się na poziomie 21,20–21,36 m 
n.p.m.
Zawartość jamy grobowej:
1 – fragment czworobocznej flaszy z jasnozielonego, 

dobrze sklarowanego szkła bez naturalnej iryzacji, 
o grubości ścianki 0,24 cm.

2 – 13 ułamków bliżej nieokreślonych naczyń szkla-
nych, w tym dwa dna. Szkło zielone i zielonkawe. 
Grubość ścianek 0,14–0,20 cm.

3 – ceramika późnośredniowieczna: 8 fragmentów 
siwaków, w tym brzeg głębokiej misy (ryc. 50: 8), 
dno typu IIa (ryc. 54: 5) oraz 6 ułamków brzuśców 
(3 najpewniej z naczyń z kulistym dnem).

Grób nr 2/74
Odkryty częściowo. W trumnie wykonanej z desek 
o grubości 3,5 cm, zbitych żelaznymi gwoździami, zło-
żono głową na zachód dorosłą kobietę. Szkielet znaj-
dował się na poziomie 21,22–21,38 m n.p.m. Brak in-
nych znalezisk.

Grób nr 3/74
W trumnie z desek sosnowych o grubości do 3 cm, 
zbitych żelaznymi gwoździami, ułożono na wznak 
mężczyznę w wieku 20–30 lat, głową na zachód, 
z rękami skrzyżowanymi na brzuchu. Trumna miała  
187 cm długości i 37–46 cm szerokości (węższa przy 

5 Określenia płci i wieku zmarłych podaję za F. Rożnow-
skim, J. Rożnowskim i L. Cymek (Rożnowski i in. 2006, 
532–533).

stopach). Nie zachowało się wieko trumny. Grób znaj-
dował się na wysokości 20,80–20,84 m n.p.m.
Zawartość grobu 3/74:
1 – 7 gwoździ żelaznych (z trumny), wszystkie z dużą, 

płasko-wypukłą główką, z masywnym, prostokąt-
nym w przekroju kolcem (ryc. 21: 3, 6). Wymia-
ry: długość 6,2–10,7 cm, główka 1,4 × 1,6–1,6 ×  
2,0 cm, przekrój kolca 0,3 × 0,6–0,55 × 0,8 cm.

2 – ceramika późnośredniowieczna: 4 fragmenty si-
waków, a między nimi wylew garnka najpewniej 
z płaskim dnem typu IV (ryc. 49: 14) oraz ułamki 
den typu I (ryc. 54: 2) i IIa (ryc. 54: 5).

Grób nr 4/74a
Zachowany częściowo, przecięty przez młodsze groby 
nr 4/74b i c. Szkielet dorosłego mężczyzny spoczywał 
w drewnianej trumnie, głową na zachód. Kości były 
częściowo przemieszane, np. miednica (może nawet 
od innego osobnika?) znajdowała się przy głowie. 
Grób zarejestrowano na poziomie 20,78 m n.p.m.
Zawartość grobu nr 4/74a: fragment żelaznego gwoź-
dzia z płasko-wypukłą główką i prostokątnym w prze-
kroju kolcem. Wymiary: zachowana długość 7,1 cm, 
przekrój kolca 0,3 × 0,6 cm. 

Grób nr 4/74b
W drewnianej trumnie złożono kobietę zmarłą w wie-
ku starczym, na wznak, głową na zachód, z twarzą 
skręconą na północ. Wschodnią część grobu uszko-
dził wkop wykonany przy budowie latryny zamkowej 
– obiekt nr 21, stąd brak pełnych wymiarów trumny. 
Miała ona 52 cm szerokości, a zachowała się do 20 cm 
wysokości. Wykonano ją z desek o grubości 2,5 cm zbi-
tych żelaznymi gwoździami. Grób zachował się na po-
ziomie 20,79 m n.p.m.
Zawartość grobu nr 4/74b:
1 – 10 gwoździ żelaznych z płasko-wypukłymi głów-

kami, z prostokątnymi w przekroju kolcami  
(ryc. 21: 4–5, 7–10). Wymiary: długość 6,2–10,6 cm, 
główka 0,9 × 1,3–2,3 × 2,4 cm, przekrój kolca 0,25 
× 0,55–0,8 × 1,0 cm.

2 – pod trumną znaleziono 3 fragmenty siwaków, 
w tym najprawdopodobniej brzeg misy typu II 
(ryc. 50: 12) oraz dwa ułamki brzuśców naczyń 
z kulistym dnem.

Grób nr 4/74c
Na trumnie grobu 4/74b położono trumienkę ze zwło-
kami dziecka. Na skutek przegnicia wieka starszej 
trumny szczątki te stoczyły się pod jej południową 
ściankę. W tej wtórnej pozycji szkielet dziecka leżał na 
lewym boku, głową na zachód. O trumnie trudno coś 
bliższego powiedzieć ze względu na szczątkowy stan 
zachowania.
Zawartość grobu 4/74c: fragment żelaznego gwoździa 
z płasko-wypukłą główką i prostokątnym w przekro-
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ju kolcem. Wymiary: długość 2,6 cm, główka 1,8 ×  
2,1 cm, kolec 0,6 × 0,8 cm.
Zawartość jamy grobów 4/74a–c
1 – prostokątny w przekroju kolec żelaznego gwoździa 

o wymiarach 0,5 × 0,7 cm.
2 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej:  

12 fragmentów, w tym brzeg należący do garnka 
rodziny typów D.

3 – ceramika późnośredniowieczna:
a – 21 fragmentów siwaków, w tym brzeg garnka z ku-

listym dnem typu III, odmiany 2 (ryc. 48), brzeg 
dzbana typu II (ryc. 52), część dolna naczynia 
z  dnem typu IVa2 (ryc. 54: 3) oraz 15 ułamków 
brzuśców, w tym 11 najprawdopodobniej z naczyń 
z kulistym dnem.

b – fragment przydenny garnka ceglastego z polewą od 
strony zewnętrznej.

Chronologia grobów: wszystkie pochodzą z okresu 
między latami 1347 a 1575.

I.7.5. Warstwa Vc
Charakterystyka: brązowa próchnica ze szczątkami 
mierzwy, z węgielkami drzewnymi i kawałkami ce-
gieł. Wypełniała wkop związany z budową obiektu  
nr 21. Strop warstwy wystąpił na poziomie 20,70– 
20,76 m n.p.m. 
Zawartość warstwy Vc (tabele 10–14):
1 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej:  

4 ułamki, w tym fragment brzegu zaliczony do  
rodziny  typów  J.

2 – ceramika późnośredniowieczna:
a – 2 drobne ułamki siwaków, w tym brzeg dzbana 

typu I, odmiany 1 (ryc. 52).
b – przydenny ułamek dzbanuszka z białej kamionki.
Chronologia warstwy Vc: wkop powstał najwcześniej 
w 1575 r. i wiązał się z początkiem budowy skrzydła 
zachodniego.

I.7.6. Warstwa Vb
Charakterystyka: popielatobrązowa próchnica z dużą 
ilością gliny, węgielków drzewnych i grudek cegły 
odnotowana w obrębie korpusu nawowego kościoła. 
Strop warstwy znajdował się 21,24–21,41 m n.p.m. Nie 
wyeksplorowano pełnej miąższości warstwy.
Zawartość warstwy Vb (tabele 10–14):
1 – długi pręt żelazny o częściowo kolistym i prostokąt-

nym przekroju, zgrubiały na końcu (ryc. 21: 14). 
Wymiary: długość 26,4 cm, przekrój kolisty o śred-
nicy 0,4 cm i prostokątny 0,5 × 0,6–0,6 × 0,7 cm.

2 – kawałek żelaza o nieregularnym kształcie, odpad 
kowalski.

3 – płytka zębata grzebienia grupy IB, wykonana z po-
roża. Wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 3,2 cm, 
grubość 0,27 cm, otwór do nitu 0,3 cm, szerokość 
szparki między ząbkami 0,05 cm.

4 – ceramika późnośredniowieczna:
a – 15 fragmentów siwaków, w tym brzeg garnka z ku-

listym dnem typu III, odmiany 1 (ryc. 48), 2 ta-
śmowate ucha oraz 12 ułamków brzuśców (9 naj-
pewniej z naczyń z kulistym dnem).

b – fragment dzbanuszka typu II z białej kamionki 
(ryc. 58: A4).

Chronologia warstwy Vb: warstwa wiążąca się z roz-
biórką kościoła krótko przed 1575 r. Duża miąższość 
warstwy wiąże się być może z ekshumacją pochówków 
członków rodziny książęcej przenoszonych do innych 
miejsc wiecznego spoczynku.

I.7.7. Warstwa Va
Charakterystyka: przewarstwienia czarnej próchnicy 
z dużą ilością spalenizny, brązowej próchnicy z przy-
mieszką mierzwy i gruzu ceglanego, ciemnopopielatej 
próchnicy z dużą ilością gruzu oraz soczewek gliny 
lub mierzwy. Warstwa nakrywała fundament rozebra-
nego kościoła.
Zawartość warstwy Va (tabele 10–14):
1 – przedmioty żelazne:

– silnie zniszczony nożyk z prostym tylcem, z dwu-
stronnie wyodrębnionym trzpieniem (ryc. 21: 13). 
Wymiary: długość 9,1 cm, szerokość 1,2–1,7 cm.

– prostokątne okucie z grubej blachy, z pojedyn-
czymi nitami na końcach (ryc. 21: 11). Wymia-
ry: długość 5 cm, szerokość 0,7 cm, grubość  
0,15 cm, długość nitu 1,1 cm.

– 4 gwoździe z płasko-wypukłą główką, z prosto-
kątnym w przekroju kolcem (ryc. 21: 15). Wymia-
ry: długość 5,5–8,5 cm, główka 1,3 × 1,7–1,8 ×  
2,1 cm, przekrój kolca 0,28 × 0,55–0,8 ×  
1,0 cm.

– 2 kawałki żelaza.
2 – ułamek kamiennej płytki wygładzonej starannie 

z jednej strony. Wymiary: długość 6,2 cm, szero-
kość 4,8 cm, grubość 1,5 cm.

3 – główka stawowa długiej kości zwierzęcej odpiło-
wana piłką.

4 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej:  
31 fragmentów, w tym 5 brzegów garnków na-
leżących do rodzin typów G – 2 egz., J – 1 egz.,  
K – 1 egz. i R – 1 egz., fragment dna ze znakiem 
krzyża oraz 25 ułamków brzuśców naczyń całko-
wicie obtaczanych.

5 – ceramika późnośredniowieczna:
a – 20 ułamków siwaków, w tym brzeg garnka naj-

prawdopodobniej z płaskim dnem typu IV  
(ryc. 49: 12), 2 fragmenty den typu IV, taśmowate 
ucho i 14 fragmentów brzuśców (7 z naczyń z ku-
listym dnem).

b – ułamek naczynia kamionkowego z czerwonawo-
fioletową powierzchnią.
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c – fragment naczynia ceglastego z częściowo zacho-
wanym wyobrażeniem twarzy ludzkiej, pokryty od 
zewnątrz zielonkawą polewą. Glina z domieszką 
piasku i grudkami białego wapienia.

Chronologia warstwy Va: warstwa powstała po rozbiór-
ce kościoła około 1575 r., być może częściowo z zie-
mi wydobywanej z wykopów wiążących się z budową 
skrzydła zachodniego zamku.

I.7.8. Warstwa V
Charakterystyka: ciemnopopielata próchnica z dużą 
ilością ceglanego gruzu i placków wapiennego tyn-
ku, z dużą ilością zmurszałych szczątków drewna 
i bezładnie rozrzuconych kości ludzkich. Na spągu 
zalegały 3 okorowane okrąglaki sosnowe o średnicy  
22–24 cm, zachowane do długości 4,3 m, ułożone 
równolegle do siebie w odległości 20–36 cm. Końce 
tych belek były z boków umocnione pionowymi ko-
łeczkami. Belki miały od góry płytkie wcięcia, 1–2 cm 
głębokie i 28–35 cm długie, rozmieszczone 49–56 cm 
od siebie. Strop warstwy zalegał na poziomie 21,14– 
21,76 cm. Warstwa V zalegała tylko po północnej stro-
nie fundamentu kościoła.
Zawartość warstwy V (tabele 10–16):
1 – przedmioty żelazne: grot bełtu z wyodrębnioną tu-

leją (ryc. 20: 4). Wymiary: długość 10,8 cm, prze-
krój grotu 1,1 × 1,1 cm, średnica tulejki 1,1 cm.
– gwóźdź z rozszerzonym kolcem zamiast główki, 

mający 9,9 cm długości i kolec o przekroju 0,4 × 
0,7 cm.

– 5 fragmentów gwoździ z płasko-wypukłą głów-
ką. Wymiary: główka 1,4 × 1,4–2,1 × 2,4 cm, 
przekrój kolca 0,4 × 0,6–1 × 1 cm.

– 11 ułamków kolców gwoździ o prostokątnym 
przekroju.

2 – kawałek sztabki z brązu o wymiarach 3,2 × 2,0 × 
1,2 cm.

3 – fragment cylindrycznej oprawki z poroża zdobio-
ny motywami liniowymi (ryc. 21: 12). Wysokość  
2,5 cm.

4 – główka stawowa kości zwierzęcej odcięta piłką. Za-
chowała się szparka po piłce o szerokości 0,02 cm.

5 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej:  
53 drobne fragmenty, głównie naczyń całkowi-
cie obtaczanych, w tym 6 brzegów należących do 
garnków rodzin typów G – 1 egz., J – 4 i K – 1 egz.

6 – ceramika późnośredniowieczna:
a – 49 ułamków siwaków, w tym 2 brzegi ganków 

z kulistym dnem typu III.2 (ryc. 48), 2 dalsze zbli-
żone do typu III, fragment dna, ucha i 42 ułamki 
brzuśców (16 prawdopodobnie z naczyń z kuli-
stym dnem).

b – ułamek naczynia kamionkowego o czerwonofiole-
towym zabarwieniu powierzchni.

7 – ceramika nowożytna:
a – 3 fragmenty toczonych naczyń ceglastych z polewą 

od środka.
b – ułamek toczonego naczynia z białej glinki z żółtą 

polewą od środka.
Chronologia warstwy V: warstwa powstała na skutek 
niwelacji terenu po rozbiórce kościoła, może jeszcze 
w czasie trwania budowy skrzydła zachodniego.

I.7.9. Warstwa IV
Charakterystyka: porozbiórkowy gruz ceglany, miejsca-
mi zmieszany z próchnicą, występujący tylko w pół-
nocnej części wkopu przy Wieży Dzwonów, gdzie jego 
miąższość dochodziła do 150 cm.
Zawartość warstwy IV (tabele 10–16):
1 – gwóźdź żelazny z płasko-wypukłą główką i prosto-

kątnym w przekroju kolcem (ryc. 21: 16). Wymia-
ry: długość 9,3 cm, główka 1,5 × 2,7 cm, kolec 0,4 
× 0,6 cm.

2 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej:  
4 ułamki brzuśców naczyń całkowicie obtaczanych.

3 – ceramika późnośredniowieczna:
a – 2 drobne ułamki siwaków.
b – 2 fragmenty naczyń z szarej kamionki.
4 – ceramika nowożytna:
a – przydenny ułamek toczonego naczynia ceglastego.
b – fragment toczonego naczynia z białej glinki.
5 – duży kawałek tynku wapiennego ze śladami ma-

latury klejowej w postaci dwóch brązowych kresek 
na jasnoseledynowym tle.

6 – 4 fragmenty ceramicznych płytek posadzkowych, 
powleczonych z jednej strony zieloną, szklistą 
polewą.

7 – fragment kształtki ceglanej z ciemnobrązową, 
szklistą polewą.

Chronologia warstwy IV: gruz powstał najpewniej 
w czasie rozbiórki kościoła i tworzył poziom niwela-
cyjny powstały po 1575 r., kończący budowę renesan-
sowych skrzydeł zamku.

I.7.10. Warstwa III
Charakterystyka: brązowosina, tłusta, plastyczna glina 
z nielicznymi grudkami cegieł, miejscami nieco prze-
warstwiona spalenizną. Strop warstwy znajdował się 
na poziomie 21,64–21,86 m n.p.m. Warstwa nakładała 
się na fundament rozebranego kościoła, tworząc po-
ziom niwelacyjno-izolacyjny pod piwniczkę budynku 
(obiekt nr 17), widocznego w tym miejscu na rycinach 
z lat 1650 i 1673. Na stropie warstwy ułożono podło-
gę z desek, przybitą do legarów wielkimi gwoździami 
żelaznymi, które były także luźno rozrzucone we wnę-
trzu piwniczki.
Zawartość warstwy III pod podłogą (tabele 10–16):
1 – fragment wielobocznej szklanicy typu fletowego, 

ze ścianką zdobioną motywem koszyczkowym. 
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Wykonano ją z zielonkawego, przezroczystego 
szkła. Ścianka z bardzo silną iryzacją. Grubość 
ścianki 0,16 cm.

2 – ze zmurszałych desek podłogi wydobyto w sumie 
82 gwoździe żelazne:
– 28 zachowanych w całości, dużych, kowalskiej ro-

boty, z dużymi główkami i masywnymi kolcami 
(ryc. 22: 6–8). Wymiary: długość 11,6–25,2 cm, 
rozmiary główki 1,4 × 1,9–2,3 × 3,4 cm, kolec 
w najgrubszym miejscu 0,9 × 1,05–1,0 × 1,2 cm.

– 23 fragmenty gwoździ z ułamanymi kolcami, po-
dobnego typu, jak wyżej opisane. Wymiary: za-
chowana długość 5,0–20,2 cm, główka 1,6 × 1,7–
2,8 × 3,3 cm, kolec 0,85 × 0,95–1,0 × 1,1 cm.

– 28 drobnych fragmentów kolców.
– 3 małe gwoździe z płasko-wypukłą główką i pro-

stokątnym w przekroju kolcem (ryc. 22: 12–13). 
Wymiary: długość 5,8–10,1 cm, główka 1,5 × 
1,7–2,2 × 2,6 cm, kolec 0,2 × 0,5–0,65 × 0,8 cm.

Zawartość warstwy III nad podłogą:
1 – przedmioty żelazne:

– nóż żelazny z dwustronnie wyodrębnionym 
trzpieniem, z prostym tylcem. U nasady trzpie-
nia zachowała się trapezowata płytka oporowa 
od strony czoła rękojeści (ryc. 22: 1). Wymiary: 
zachowana długość 17,2 cm, szerokość głowni 
1,9 cm, jej grubość 0,35 cm, długość trzpienia 
10,6 cm.

– sprzączka do pasa z długim kolcem o półkoli-
stym przekroju, z prostokątną ramą wykonaną 
z grubego pręta żelaznego (ryc. 20: 2). Wymiary 
ramy 3,3 × 4,6 cm.

– długi, cienki gwoździk z małą sześcienną 
główką, z kolcem o kwadratowym przekroju  
(ryc. 22: 2). Wymiary: długość 7,6 cm, główka 
0,38 × 0,4 cm, kolec 0,2 × 0,22 cm.

– 2 kawałki silnie skorodowanej blachy żelaznej.
2 – 2 fragmenty szybek witrażowych, jedna z brzegiem 

obłuskanym, ze szkła seledynowego, z liniami ma-
lowanymi brązową farbą, druga ze szkła jasnosele-
dynowego, silnie skorodowanego, bez ornamentacji. 
Grubość tafli szklanej 0,7–0,22 i 0,19 cm (ryc. 22: 3).

3 – fragment wklęsłego dna buteleczki grupy A, ze 
szkła białawozielonkawego, matowego.

4 – fragment fajeczki-pianki sygnowanej rozetką, 
z ułamanym cybuchem (ryc. 22: 4).

5 – odłupek większej płytki szarego piaskowca, z po-
wierzchnią wygładzoną i żłobkowaną (ryc. 22: 5). 
Wymiary: 7,2 × 3,6 × 0,7 cm.

6 – strzępy silnie spilśnionego sukna o brązowej 
barwie.

7 – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej: 
fragment dna i ułamek brzuśca naczyń całkowicie 
obtaczanych.

8 – ceramika późnośredniowieczna: 5 ułamków siwa-
ków, jeden zapewne z garnka z kulistym dnem.

9 – ceramika nowożytna:
a – 2 fragmenty toczonych garnków ceglastych z po-

lewą: 1 egz. typu I, odmiany 3; 1 egz. typu IX, 
odmiany 1 (ryc. 24: 3); partia przybrzeżna ron-
dla typu III, odmiany 2 (ryc. 23: 2) oraz fragment 
brzuśca z malinkowatą aplikacją (ryc. 23: 6).

b – 2 ułamki naczyń toczonych z białej glinki, w tym 
nóżka rondla lub patelni.

10 – 4 fragmenty kafli, płytowych, z bogatą ornamen-
tyką reliefową pokrytą zielonkawą polewą.

Chronologia warstwy III: należy ją łączyć z budową 
obiektu nr 17, który powstał po 1625 (brak na miedzio-
rycie Kothego z 1625 r.), a przed 1673 r. (widoczny na 
rysunku Zeunera z 1673 r.). Zawartość piwniczki można 
odnosić do okresu od połowy XVII do końca XVIII w.

I.7.11. Warstwa II
Charakterystyka: próchnica silnie zmieszana z gruzem 
ceglanym, z grudami zaprawy wapiennej, z soczewka-
mi gliny i piasku. Strop warstwy znajdował się na wy-
sokości 23,58–23,65 m n.p.m. Jej miąższość dochodziła 
do 170 cm.
Zawartość warstwy II (tabele 10–16):
1 – przedmioty żelazne:

– obcęgi żelazne o długości 20,2 cm (ryc. 20: 6).
– 2 gwoździe ze zgrubiałą, spłaszczoną główką 

i podobnie uformowanym kolcem, przeznaczone 
do przybijania podków (ryc. 22: 10–11). Wymia-
ry: długość 3,3 i 3,5 cm, główka 0,6 × 0,9 i 0,8 ×  
1,4 cm, kolec 0,18 × 0,43 i 0,25 × 0,4 cm.

– 3 gwoździe żelazne z płasko-wypukłą główką 
i prostokątnym w przekroju kolcem. Wymia-
ry: długość 7–7,9 cm, główka 1,3 × 1,4–2,3 ×  
2,5 cm, kolec 0,3 × 0,4–0,75 cm.

– 3 fragmenty podobnych jak wyżej gwoździ.
– 42 gwoździe ciesielskie, z dużą główką i masyw-

nym kolcem:
 a – 11 okazów całkowicie zachowanych (ryc. 22: 

14–15), o wymiarach: długość 12,5 23,2 cm, roz-
miary główki 1,3 × 1,7–2,6 × 3,2 cm, przekrój 
kolca 0,8 × 0,9–1,0 × 1,1 cm. 

 b – 13 silnie uszkodzonych.
 c – 18 kawałków kolców.
– 4 fragmenty bliżej nieokreślonych przedmiotów 

żelaznych.
2 – kawałek blachy miedzianej.
3 – 3 kawałki blachy ołowianej o wymiarach 3,6 × 4,9, 

3 × 3,6 i 2 × 3,4 cm, o grubości 0,17–0,18 cm.
4 – fragment prostokątnej, bardzo starannie wygładzo-

nej płytki kościanej, z małym kolistym otworkiem 
i śladem większego (ryc. 22: 9). Wymiary: zacho-
wana długość 3 cm, szerokość 2,3 cm, grubość  
0,37 cm, średnica otworka 0,15 cm.
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5 – naczynia szklane:
– brzeg i fragment ścianki wielobocznej szklani-

cy (ryc. 20: 9–10) oraz 4 fragmenty stopek naj-
prawdopodobniej należących do takiego same-
go rodzaju szklanic (ryc. 20: 11), wykonanych 
z zielonego szkła, słabo przeświecającego, ze 
skorodowaną powierzchnią.

– fragment dna najprawdopodobniej cylindrycz-
nej szklanicy obrączkowej (ryc. 20: 12).

 – brzeg szklanicy o średnicy 6 cm, z zielonego, 
silnie skorodowanego szkła (ryc. 20: 13).

– fragment brzegu naczynia aptecznego o śred-
nicy 5 cm, wykonany z zielonego szkła o silnie 
skorodowanej powierzchni (ryc. 20: 14).

– 39 fragmentów różnych naczyń szklanych,  
a między nimi 8 ułamków butelek grupy B, typu 
II, odmiany 2 (ryc. 20: 8).

6 – 22 fragmenty szyb okiennych z zielonkawego lub 
białawego szkła ze śladami korozji, o grubości tafli 
0,16–0,3 cm.

7 – ceramika nowożytna:
a – 2 fragmenty toczonych na kole siwaków.
b – 153 fragmenty toczonych na kole naczyń cegla-

stych z polewą. 15 przybrzeżnych partii garnków:  
2 egz. typu I.1 (ryc. 23: 1 i 4), 1 egz. typu II  
(ryc. 23: 3); 11 fragmentów rondli: 1 egz. typu III, 
odmiany 2, 1 forma specjalna (ryc. 23: 8), 5 nó-
żek (ryc. 23: 5) i 4 rurkowate uchwyty (ryc. 23: 
9); fragment patelni typu II, odmiany 1; miseczki:  
1 egz. typu II (ryc. 23: 7), 1 egz. typu II, odmiana  
2 (ryc. 23: 10), 1 egz. typu IV, odmiany 3 i 2 egz. 
typu nieokreślonego; 6 brzegów talerzy typu nie-
określonego; 12 uch – najpewniej od garnków;  
108 ułamków brzuśca i części przydennych.

c – 220 fragmentów toczonych na kole naczyń z bia-
łej gliny; 17 partii przybrzeżnych garnków: 1 egz. 
typu I, odmiany 1 (ryc. 24: 2), 2 egz. typu I, od-
miany 3 (ryc. 24: 4 i 8), 1 typu III, odmiany 2 
(ryc. 24: 1), 2 typu V, odmiany 2 (ryc. 24: 6 i 10),  
1 typu VIII, odmiany 2 (ryc. 24: 11), 1 typu IX, od-
miany 1 i 9 typu nieokreślonego (ryc. 24: 5); frag-
ment patelni typu I, odmiany 1 (ryc. 24: 12); 4 frag-
menty brzegów misek, a między nimi 1 egz. typu 
IV, odmiany 1 (ryc. 24: 7) i 3 typu nieokreślonego 
(ryc. 24: 9); 2 ułamki brzegów dzbanów (ryc. 24: 
13–14); 6 talerzy; 26 nóżek, rurkowatych uchwy-
tów i partii przydennych;164 ułamki brzuśców.

d – naczynia kamionkowe: 10 fragmentów naczyń 
z szarej kamionki, z których na uwagę zasługuje 
kilka ułamków górnej części dzbana typu II, od-
miany 1, zdobionego u nasady szyjki girlandą ro-
zetek, rozwieszoną między poziomymi żłobkami 
a umieszczonym niżej w obrębie partii brzuśco-
wej pasmem kolistych medalionów wypełnionych 
wzorem koszykowym, obwiedzionych pasmem 
rozetek przedzielonych białymi kamykami kwarcu 

(ryc. 25: 1). Fragment profilowanego brzegu dzba-
na typu II, odmiany 1, zdobiony żłobkami, roze-
tkowymi aplikacjami i białymi kamykami kwar-
cu. Średnica wylewu 8 cm (ryc. 25: 4). Górna, 
silnie profilowana część dzbana typu II, odmiany 
2, z brzuścem zdobionym kolistymi medaliona-
mi wypełnionymi motywami roślinnymi, a nad 
nimi między pasmami poziomych żłobków szere-
giem stempelkowych motywów roślinnych. Śred-
nica wylewu 7 cm, największa wydętość brzuśca  
13,6 cm (ryc. 25: 3). Fragment dzbana (typ nie-
określony) z wyodrębnionym dnem, z brzuścem 
zdobionym niebiesko malowanymi motywami ro-
ślinnymi (ryc. 25: 2). Ułamek brzuśca, najprawdo-
podobniej kufla, wykonany z białoszarej kamionki, 
zdobiony płasko-wypukłą ornamentacją roślinną 
doklejoną do ścianki czerepu (ryc. 25: 5).

e – 6 fragmentów naczyń fajansowych.
f – 5 ułamków porcelanowych talerzy.
8 – kafle: 3 fragmenty kafli płytowych z miskowatym 

przegłębieniem na środku i 113 płytowych z orna-
mentacją roślinną bądź figuralną, w tym 63 pokry-
te zieloną glazurą, a 50 brązową.

Chronologia warstwy II: jest to poziom niwelacyjny 
powstały po rozbiórce budynku z obiektem nr 17, którą 
można odnieść do XVIII w.

I.7.12. Warstwa I
Kostka granitowa wraz z podsypką piasku grubą 
na 30–45 cm. Na bruk położono w latach 60. XX w. 
nawierzchnię asfaltową. Jest to aktualna powierzch-
nia dziedzińca menniczego. Strop terenu w badanym 
miejscu znajduje się na poziomie 23,85–23,90 m n.p.m. 
Brak znalezisk.

I.7.13. Obiekt nr 21 – latryna
W obrębie wykopu VII, w narożniku między skrzy-
dłami północnym i zachodnim zamku (ryc. 158), na-
trafiono na murowaną latrynę zbudowaną razem ze 
skrzydłem zachodnim (ryc. 170–176) Dokładny opis 
konstrukcji tego obiektu znajduje się w II części niniej-
szego opracowania, natomiast niżej zostaną scharakte-
ryzowane jego nawarstwienia (por. ryc. 174) i bogata 
zawartość kulturowa. We wnętrzu latryny znalezio-
no ogółem 3643 różnorodne przedmioty, wśród któ-
rych znakomitą większość stanowią wykonane ze szkła 
i z różnego rodzaju ceramiki. Przedmioty szklane i na-
czynia kamionkowe doczekały się już oddzielnych 
publikacji (por. Cnotliwy 1981; 1987, 221–248), stąd 
czuję się zwolniony z ich szczegółowej charakterysty-
ki w tym miejscu. Natomiast prezentując różnorodne 
naczynia gliniane (z wyłączeniem fajansowych i por-
celanowych), korzystałem z opracowania E. Wilgoc-
kiego, będącego częścią naszej wspólnej dokumentacji 
dotyczącej także znalezisk z innych latryn zamkowych 
(por. obiekty nr 22 i 23), wykonanej na zlecenie Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie 
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(Cnotliwy, Wilgocki 1983). W stosunku do pierwotnych 
ustaleń E. Wilgockiego dokonałem kilku uproszczeń 
i korekt, głównie w zakresie typologii tzw. naczyń cegla-
stych i wykonanych z białej i żółtej gliny.
W wypełnisku obiektu nr 21 zostały wyróżnione trzy 
podstawowe warstwy, w obrębie których – w kolejności 
ich narastania – poniżej scharakteryzowano zawartość 
kulturową (tabela 17).

Warstwa 3
Na dnie latryny zalegała zielonkawa, mazista glina 
zmieszana z szarobrązową próchnicą, z kawałkami ce-
gieł i zaprawy wapiennej o miąższości do 40 cm (ryc. 
174). Strop warstwy tworzyła ceglana posadzka. Ni-
żej zachowały się mierzwiaste nawarstwienia z okresu 
wczesnego średniowiecza, których nie eksplorowano.
Zawartość warstwy 3 (tabela 17): ogółem zebrano  
44 przedmioty: 15 szklanych i 29 ceramicznych.
1 – szkło:

– 8 drobnych fragmentów wielobocznych szkla-
nic typu fletowego oraz 2 ułamki szklanic 
konicznych.

– fragment szybki witrażowej z zachowaną czę-
ścią wystroju malarskiego. Brązową farbą zary-
sowano na niej sylwetkę męską w bogatej szacie, 
z łańcuchem na piersi, z bufiastym rękawem 
okrywającym rękę dzierżącą miecz z karbowa-
nym jelcem zakończonym kulistą gałką. Poni-
żej postaci umieszczono białe pasmo z napisem 
o początkowych literach B, V, dalsze są zamaza-
ne (ryc. 92).

2 – ceramika:
a – siwaki toczone na kole: 21 drobnych fragmentów.
b – naczynia ceglaste z polewą, toczone na kole: frag-

ment przybrzeżny miski typu III, odmiany 2 z żół-
tobrązową polewą w środku, z wylewem o średnicy 
29 cm (ryc. 68); 3 fragmenty talerzy typu III, od-
miany 3, z brązową, żółtą i zieloną polewą w środ-
ku, mające 8 cm wysokości i i średnicę wylewu  
22 i 29 cm (ryc. 69); fragment kufla z żółtą po-
lewą w środku, z wylewem o średnicy 16 cm  
(ryc. 70: 11).

c – naczynia z białej glinki, toczone na kole: 2 frag-
menty garnków typu III, odmiany 4 (ryc. 63), 
z których jeden ma 8,5 cm wysokości, dno o śred-
nicy 4 cm i wylew o średnicy 9 cm, zaś drugi 23 cm 
wysokości, dno o średnicy 12 cm i wylew o średnicy 
12 cm oraz fragment typu XI (ryc. 65); wszystkie 
z żółtą polewą w środku.

d – naczynia fajansowe: 3 drobne fragmenty talerzy-
ków, jeden sygnowany na dnie literami RA.

Chronologia warstwy 3: po 1577 r.

Warstwa 2
Tworzyły ją maziste fekalia zmieszane z próchnicą, 
z dużą ilością gruzu ceglanego i zaprawy wapiennej. 

Spąg warstwy tworzyła ceglana podłoga. Miąższość 
warstwy dochodziła do 146 cm (ryc. 174).
Zawartość warstwy 2 (tabela 17): wydobyto z niej ogó-
łem 1556 różnego rodzaju przedmiotów, wśród których 
zdecydowanie przeważały szklane.
1 – przedmioty żelazne: fragment masywnego gwoź-

dzia ciesielskiego i silnie zniszczona szufeleczka 
z blachy.

2 – przedmioty z brązu: silnie zniszczony fragment 
prawdopodobnie okucia.

3 – przedmioty z poroża:
– przedmiot o półwalcowatym kształcie, z jednej 

strony skośnie ścięty, z drugiej płasko odcięty 
piłką, z głębokim rowkowatym wgłębieniem od 
spodu. Powierzchnia zewnętrzna jest bogato 
zdobiona, z zastosowaniem techniki rytow-
niczej. Środkową część ścianki zdobi ludzka 
głowa z dość szerokim, jakby spłaszczonym 
nosem, z zaznaczonymi ustami i wydatnymi 
brwiami. Oczy skierowane w prawo. Głowę 
nakrywa turban z wpiętą z przodu broszą lub 
guzem. Spod nakrycia głowy obficie wycho-
dzą pukle włosów. Szyję, jakby opatrzoną na-
szyjnikiem, okala szeroko rozwarty kołnierz.  
Z boku twarzy rozmieszczono ślimacznice,  
a cały rysunek postaci ujęto z dwóch stron – jak-
by ramką – podwójnie rytymi żłobkami. Wymia-
ry: długość 4,4 cm, szerokość 2,7 cm, grubość 
ścianki 1,2–1,3 cm, szerokość rowka od spodu 
1,2 cm.

– uszkodzona, bogato zdobiona płytka, z jednej 
strony spiczasto zakończona, z drugiej prze-
wężona o nieznanym z powodu uszkodzenia 
zakończeniu. W obramowaniu podwójnych 
żłobków przykrawędnych rozmieszczono dwie 
skierowane ku sobie grupy ornamentu złożo-
nego ze spiral, w których można się dopatry-
wać węży, jakby osłaniających kuliste elementy 
(owoce, jabłka?), otoczone zróżnicowanymi 
motywami liściastymi. Ornament jest doskonale 
skomponowany, wykonany pewną ręką. Płytka 
stanowiła najprawdopodobniej okładzinę przy-
klejoną (bo brak otworków sugerujących inny 
sposób zamocowania) do bliżej nieokreślonego 
przedmiotu (ryc. 60a). Wymiary: zachowana 
długość 9,6 cm, szerokość 3,7 cm, grubość 0,3–
0,4 cm.

– 4 guziki z poroża lub kości wykonane na to-
karce, każdy zaopatrzony w cztery otworki  
(ryc. 60: 2–5). Wymiary: średnica 1,8 cm, gru-
bość 0,4 cm.

4 – przedmioty ze szkła: półkulisty gładzik z wgłę-
bieniem od spodu z silnie spatynowaną powierz-
chnią (ryc. 60: 9). Wymiary: średnica 5 cm, wyso-  
kość 3,1 cm.
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5 – przedmioty gliniane:
a – fajki: główka fajeczki pianki zdobiona przy brze-

gu pasmem trójkątnych wgłębień, dołem zaopa-
trzona w niewielką, kolistą w przekroju ostrogę, 
na której z boku odciśnięto stempelek przedsta-
wiający w owalnym polu pionowy wężyk lub cy-
frę 3. Cybuszek odłamany (ryc. 60: 8). Wymiary: 
wysokość 4 cm, średnica 1,8 cm. Jajowata główka 
fajeczki z brzegiem zdobionym rzędem dołeczków, 
zaopatrzona w cylindryczną ostrogę z nieczytel-
nym stempelkiem (ryc. 60: 7). Wymiary: wysokość  
5,2 cm, średnica 2,4 cm. 5 ułamków rurkowatych 
cybuszków do fajek oraz 9 drobnych fragmentów 
ścianek główek.

b – świecznik wykonany z gliny żelazistej wypalonej 
w atmosferze utleniającej na kolor ceglasty. Po-
wierz chnia pokryta brązową polewą. Składa się 
z miseczkowatej części górnej, z pofałdowanym 
brzegiem, osadzonej na wysokiej, beleczkowatej 
i profilowanej nóżce, która wychodzi z podstawy 
z brzegiem podgiętym w górę (ryc. 70: 15). Wymia-
ry: wysokość 11 cm, średnica górnej części 11 cm, 
jej głębokość 2,2 cm, średnica podstawy 14,8 cm.

6 – kulisty paciorek (surowiec nieokreślony) o średnicy 
1 cm, być może różańca (ryc. 60: 1).

7 – przedmioty ze szkła: z warstwy wydobyto 1250 
przedmiotów, wśród których można wyróżnić czte-
ry grupy: naczynia stołowe, pojemniki apteczne, 
butelki do lekarstw, pachnideł, do wina i innych 
napojów alkoholowych oraz szkło okienne.

a – naczynia stołowe:
– wieloboczne szklanice typu fletowego: prawie 

całkowicie zachowany egzemplarz z ośmio-
bocznym korpusem zdobionym poziomymi, 
karbowanymi nitkami szklanymi, z cylindrycz-
ną częścią dolną, z wklęsłą stopką z wywiniętym 
na zewnątrz brzegiem (ryc. 85: 1). Wymiary: 
wysokość przekraczała 21 cm. Ponadto 79 drob-
nych ułamków podobnego typu szklanic.

– 2 fragmenty głęboko wklęsłych stopek należą-
cych najpewniej do cylindrycznych szklanic 
typu fletowego oraz 24 drobne fragmenty ścia-
nek korpusu.

– fragment płaskiej, wyodrębnionej stopki szkla  nicy 
cylindrycznej ze śladami dekoracji malarskiej.

– przybrzeżna część szklanicy beczułkowatej (ba-
niastej?), z doklejonym żeberkiem, zdobionej 
w części górnej dwoma podwójnymi rzędami 
kropeczek naniesionych białą farbą (ryc. 85: 7).

– 2 fragmenty szklanic typu „Krautstrunk” z cha-
rakterystycznymi rożkowatymi guzkami.

– 22 fragmenty kielichów z koniczną czaszą, osa-
dzoną na tralkach z różnie ukształtowanym no-
dusem (ryc. 86: 3, 5 i 7).

– fragment tralki kielicha weneckiego typu, wyko-
nanej z laseczki bezbarwnego szkła okręconej 

skośnie razem z cienkimi, czerwonymi i żółtymi 
niteczkami szklanymi. W środkowej lub gór-
nej części tralki znajdowało się pierścieniowate 
zgrubienie z podobnymi, barwnymi spiralami 
(ryc. 86: 1).

– 16 ułamków kielichów z jajowatą czaszą, jeden 
zdobiony techniką malarską: przy brzegu szero-
kim, złotym paskiem, niżej białym, delikatnie 
zarysowanym pasmem wiciowym ujętym mię-
dzy podwójnymi liniami, niżej kombinacja łu-
kowatych kreseczek.

– 2 czarki (filiżaneczki?) w kształcie odwrócone-
go stożka ściętego, osadzonego na wklęsłej, wa-
łeczkowato wyodrębnionej stopce, zaopatrzone 
w uszko. Jedna z nich, z fantazyjnie zadartym 
w górę uszkiem, ma powierzchnię zdobioną siat-
ką rombowatych wgłębień (ryc. 86: 11). Druga nie 
jest zdobiona (ryc. 86: 10). Wymiary: wysokość  
4,5 i 5,5 cm. Ponadto należy odnotować ułamek 
czarki niewiadomego typu.

– fragment pokrywki z kulistym uchwytem.
b – naczynia apteczne:

– małe, cylindryczne, górą przewężone flakony, 
z brzegiem kołnierzowato wychylonym na ze-
wnątrz: 8 zachowanych całkowicie (ryc. 96) i 7 
fragmentów. Wymiary: wysokość 4,9–7,3 cm, 
średnica brzuśca 3,3–5,7 cm, objętość 35–104 
cm3.

– 7 fragmentów niewielkich słojów z baniastym 
brzuścem, górą silnie przewężone, z brzegiem 
wydatnie odchylonym na zewnątrz, z wylewem 
o średnicy 6,6–10 cm.

– 2 fragmenty dużych, baniastych słojów, z sze-
rokimi, na zewnątrz wychylonymi brzegami, 
o średnicy wylewu 11–15 cm.

– maleńka miseczka o średnicy wylewu 6,5 cm 
i wysokości 1,9 cm.

c – butelki: zebrano ogółem 720 egzemplarzy, w ol-
brzymiej większości zachowanych fragmentarycz-
nie. Należą one do dwóch grup: A – obejmującej 
okazy małych rozmiarów, przeznaczone do le-
karstw i pachnideł i B – grupującą okazy do napo-
jów alkoholowych.

 A – buteleczki grupy A:
– 2 egzemplarze typu I z baniastym brzuścem, 

wysoką szyjką i zgrubiałym wylewem. Okaz 
całkowicie zachowany ma 4,6 cm wysokości  
i 10 cm3 objętości (ryc. 97).

– 12 egzemplarzy (w tym 8 całkowicie zachowa-
nych) buteleczek typu II, odmiany 1, z cylin-
drycznym korpusem, górą nieco przewężone, 
z brzegiem odchylonym silnie na zewnątrz, 
dnem wklęsłym. Wymiary: wysokość 3,3–9,9 cm, 
średnica korpusu 2,3–8,7 cm, objętość od 11 do 
116 cm3 (ryc. 98). Ponadto 10 drobnych fragmen-
tów odmiany nieokreślonej.
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– 28 egzemplarzy typu III, z czworobocznym kor-
pusem, górą przewężonym, z brzegiem odchy-
lonym na zewnątrz, dnem wklęsłym. 13 całko-
wicie zachowanych okazów miało następujące 
wymiary: wysokość 4,3–7,8 cm, przekrój korpu-
su 2,6 × 2,6–4,1 × 4,1 cm, objętość 14–80 cm3, 
najczęściej w granicach 42–66 cm3 (ryc. 99).

– 8 fragmentarycznie zachowanych buteleczek 
typu IV, odmiany 2, ośmiobocznych, z wydłużo-
nym jednym bokiem, wysoką szyjką i zgrubia-
łym wylewem.

B – butelki grupy B:
– fragmenty butelek typu I, odmiany 2, bania-

stych, ze stożkowatą, wydłużoną szyjką, z brze-
giem odgiętym na zewnątrz oraz dwa dna, które 
należą najprawdopodobniej do typu I.

– fragment butelki typu II, odmiany 1, z cylin-
drycznym korpusem, z wysoką szyjką zdobioną 
pionowymi bruzdami, z brzegiem odchylonym 
na zewnątrz (ryc. 87: 3) oraz 5 innych ułamków.

– fragment butelki typu II, odmiany 2 z cylin-
drycznym korpusem, z krótką, stożkowatą szyj-
ką, ze zgrubiałym brzegiem powstałym przez 
doklejenie szerokiej taśmy szklanej.

– 5 dużych fragmentów butli typu II, odmiany 
4, z cylindrycznym korpusem, z wałeczkowatą 
kryzą poniżej wylewu.

– duży fragment (wyklejony z drobnych czę-
ści) butli typu III, odmiany 2, z czworościen-
nym korpusem, z krótką, słabo wyodrębnioną 
szyjką, z brzegiem odchylonym na zewnątrz. 
Wszystkie ścianki zdobi bogata dekoracja ma-
larska, przedstawiająca różne postacie ludz-
kie w urozmaiconych strojach i odpowiadające 
im sentencje w języku dolnoniemieckim. Na 
jednej ściance umieszczono datę 1615 r. Do-
kładniejszą analizę poszczególnych scen za-
wiera część analityczna niniejszego opracowa-
nia. Butla zachowała się do wysokości 22 cm,  
a jej korpus ma wymiary 13 × 15 cm  
(ryc. 88–90).

– 2 fragmenty butli typu III, odmiany 3, z czworo-
bocznym korpusem, z szerokim wylewem, o wy-
sokości ponad 18 cm, z korpusem o przekroju  
8 × 8 i 9 × 9,4 cm.

– 145 drobnych fragmentów butli typu III.
– 2 fragmenty dużej butelki (typ nieokreślony) 

zdobionej długimi, soplowato zwisającymi wa-
łeczkami.

– 495 drobnych ułamków, dużych, grubościen-
nych butelek niewiadomego typu.

d – szkło okienne:
– 40 szybek romboidalnych z załuskanymi brzega-

mi, kilka zachowanych w całości posiada nastę-

pujące wymiary po przekątnych: 6,6 × 6,7–10 ×  
16 cm (ryc. 94).

– 3 szybki trójkątne z załuskanymi krawędziami 
(ryc. 94, dołem).

– 3 prostokątne szybki taflowe z gładko odciętymi 
krawędziami.

– 9 wąskich paseczków, ścinków szybek taflowych. 
Są to odpady.

– 298 drobnych ułamków szybek niewiadomego 
typu.

8 – ceramika: w obrębie warstwy 2 znaleziono w sumie 
128 fragmentów należących do różnych rodzajów 
naczyń toczonych na kole garncarskim: siwaki –  
3 egzemplarze, ceglaste z polewą – 32 egz., wy-
konane z gliny białej – 41 i żółtej – 4, naczynia 
kamionkowe – 25, fajansowe – 5 i porcelanowe –  
18 egzemplarzy. Szczegółowy opis poszczególnych 
typów znajduje się w części analitycznej niniejsze-
go opracowania.

a – siwaki: fragment misy typu I, odmiany 2 i dwa 
drobne ułamki brzuśców.

b – naczynia ceglaste:
– garnki – 14 egzemplarzy: typ I, odmiana 1 –  

2 egz.; odmiana 2 – 1 egz.; odmiana 3 – 2 egz. (ryc. 
71: 1); typ II – 1 egz. (ryc. 71: 2); typ III, odmiana 
3 – 1 egz.; typ VII – 3 egz.; typ IX, odmiana 1 –  
1 egz.; typ X, odmiana 3 – 1 egz. oraz 2 frag-
menty den płaskich, niewyodrębnionych  
(ryc. 63–65).

– rondle – 5 egzemplarzy: typ I, odmiana 2 –  
2 egz.; odmiana 3 – 1 egz.; typ III, odmiana 2 – 
2 egz. (ryc. 66).

– patelnie: pojedyncze okazy typu II, odmiany  
1 i 2.

– misy: typ III, odmiana 1 – 2 egz. (ryc. 73: 2) 
i odmiany 2 – 1 egz. (ryc. 68).

– talerze: typ II, – 1 egz.; typ III, odmiana 2 –  
1 egz. i odmiana 3 – 2 egz. (ryc. 69).

– fragment małej miseczkowatej czarki z brązową 
polewą od zewnątrz i żółtą we wnętrzu.

– 3 całkowicie zachowane beczułkowate pojemni-
ki apteczne z brązową polewą w środku. Wymia-
ry: wysokość 5,1–5,3 i 11 cm, średnica brzuś ca 
4,5–4,8 i 9,7 cm, średnica dna 3,1–3,3 i 6,9 cm, 
pojemność 37, 42 i ponad 200 cm3 (ryc. 101: 4–5; 
102).

c – naczynia z białej glinki:
– garnki – 16 egzemplarzy, w tym: pojedyncze 

okazy typu I, odmiany 1 i 3; typu III, odmiany 
1 i 4; typu IV, odmiany 1; typu V, odmiany 2 i 3; 
typu VIII, odmiany 2; 3 egz. typu IX, odmiany 
1; 1 egz. typu XI, ponadto 2 okazy den płaskich, 
niewyodrębnionych i 2 ze zgrubiałą stopką  
(ryc. 63–65).
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– rondle – 20 egzemplarzy, między nimi: 2 egz. 
typu I, odmiany 2; 2 typu II, odmian 1 i 2  
(ryc. 72: 1, 2); 5 egz. typu III, odmiany 1 (ryc. 
72: 3); pojedyncze okazy typów IV, odmiany  
1 i 2; VI i VII, rurkowaty uchwyt oraz 6 nóżek 
(ryc. 66).

– miski: 3 okazy typu III, odmiany 3 (ryc. 73: 3) 
i fragment typu IV, odmiany 2.

– fragment przybrzeżny patelni typu nie okreś-
lonego.

– ułamek brzegu kubka typu nieokreślonego.
– 2 fragmenty naczyń typu nieokreślonego.

d – naczynia z żółtej gliny: zebrano zaledwie 4 ułam-
ki, są to pojedyncze okazy rondla typu II, odmiany 
1 (ryc. 66); patelni typu I, odmiany 2 (ryc. 74: 1); 
talerza typu III, odmiany 3 (ryc. 69) i dzbana od-
miany 1.

e – naczynia kamionkowe: z warstwy 2 wydobyto  
25 egzemplarzy naczyń: 8 dzbanów, 5 flasz, 11 
pojemników aptecznych i naczyńko o nieznanej 
funkcji.
– dzbany: 3 okazy typu I. Jeden z tarczą herbową 

księstwa saskiego, obramowaną wieńcem lauro-
wym (?), umieszczoną w górnej części brzuśca. 
Pierwotnie zaopatrzony w metalową pokry-
wę. Ma ok. 22 cm wysokości, średnicę wylewu 
7 cm, średnicę brzuśca 14,7 cm i dna 8,8 cm  
(ryc. 76: 1). Drugi egzemplarz posiada fragmen-
tarycznie zachowaną tarczę herbową, w której 
dolnej części słabo zachował się napis „Iacop 
Wink...”. W górnej części ucha jest otworek do 
umocowania metalowej pokrywy. Ma 22,3 cm 
wysokości, 8 cm średnicę wylewu, 14,6 cm brzuś-
ca i 8,5 cm dna (ryc. 76: 2). Trzeci, fragmenta-
rycznie zachowany egzemplarz był zaopatrzony 
w owalny kartusz z wyobrażeniem brodatego 
wojaka w półpancerzu, z głową nakrytą kapelu-
szem strojnym piórami, z mieczem przy boku, 
z tarczą z wizerunkiem lwa. W dolnej części 
kartusza, w specjalnej ramce jest napis „Mars”.

– ułamek brzuśca z fragmentem tarczki herbowej, 
należący być może do dzbanów typu I.

– prawie w całości zachowany dzban typu II, od-
miany 1 z powierzchnią bogato zdobioną czte-
rema zróżnicowanymi pasmami, składającymi 
się (patrząc od góry) z malinkowatych aplikacji, 
wzbogaconych osadzonymi w ściance naczynia 
bryłkami białego kwarcu, niżej łańcuchem ko-
listych medalionów wypełnionych wytłoczonym 
wzorem koszykowym z dodatkiem bryłek bia-
łego kwarcu, niżej rzędem rozetkowych aplika-
cji, a przy dnie pasmem ukośnych żłobków. Ma  
21 cm wysokości, średnicę wylewu 9 cm, brzuśca 
16,5 cm, dna 10 cm (ryc. 76: 3).

– ułamek drugiego dzbana typu II, odmiany 1, 
zdobionego malinkowatymi aplikacjami i brył-
kami białego kwarcu.

– 2 drobne fragmenty dzbanów należących naj-
prawdopodobniej do typu III: silnie profilowa-
ny brzeg zdobiony nacięciami i rozetkami oraz 
ułamek brzuśca zdobiony iksowatymi pasmami, 
miseczkowatymi wgłębieniami i malinkowatymi 
aplikacjami.

– prawie w całości zrekonstruowany (brak wyle-
wu) dzban typu VI, zachowany do wysokości  
20 cm, z brzuścem o średnicy około 14 cm, 
z dnem o średnicy 8,9 cm.

– flasze – 5 egzemplarzy. Trzy zaliczono do typu II, 
wśród nich okaz całkowicie zachowany, mający 
28,3 cm wysokości, wylew o średnicy 3,3 cm, szyj-
kę 2,8 cm, brzusiec 9,8 cm (ryc. 77: 6). W całości 
zachowany okaz typu III, ma 17,6 cm wysokoś-
ci, średnicę wylewu 3,2 cm, szyjki 2 cm, brzuśca  
13 cm, dna 7,8 cm. Dolna część flaszy należąca 
zapewne do typu VI, z czworobocznym zdobio-
nym korpusem, zachowana do 11,4 cm wysokoś-
ci, z korpusem o przekroju 14 × 14 cm.

– naczynia apteczne – 10 egzemplarzy. 9 okazów 
typu I o beczułkowatej formie, w tym 6 całko-
wicie zachowanych, o wymiarach: wysokość 5– 
7,9 cm, średnica wylewu 3,6–5,5 cm, średnica 
brzuśca 4,2–6,9 cm, średnica dna 2,5–5,5 cm, 
o pojemności od 38 do 164 cm3 (ryc. 101: 1–2 
i 103). Jajowaty pojemnik typu II o następują-
cych wymiarach: wysokość 6,5 cm, średnica wy-
lewu 3,9 cm, średnica brzuśca 4,3 cm, średnica 
dna 2,6 cm, pojemność 52 cm3 (ryc. 101: 3).

– beczułkowate naczyńko z cylindryczną częścią 
przybrzeżną, zdobione rombowatą siateczką lub 
zygzakowatymi liniami złożonymi z dołeczków.

f – naczynia fajansowe: z warstwy 2 zebrano zaled-
wie 5 fragmentów i 2 całkowicie zachowane na-
czynia. Dwa fragmentarycznie zachowane dzba-
ny typu III, pokryte białą emalią. Jeden z nich 
sklejał się z ułamkiem pochodzącym z warstwy  
1 (ryc. 81: 1). Fragment talerza typu V, zdobiony 
przy brzegu niebieskimi kreseczkami i kropkami.
– uszkodzona czarka pokryta białą emalią, zdo-

biona zewnątrz kwiatkami malowanymi nie-
bieską i jasnobrązową farbą, a przy wylewie ja-
snobrązowym szlaczkiem motywów roślinnych 
i niebieską linią, którą powtórzono przy dnie. 
Dno jest sygnowane niebiesko malowaną kurzą 
stopką.

– naczynia apteczne: dwa całkowicie zachowane 
i dolna część trzeciego flakonu z prawie cylin-
drycznym korpusem, górą silnie przewężonym, 
z brzegiem odchylonym na zewnątrz, dnem pła-
skim, wyodrębnionym, z powierzchnią zdobio-
ną niebieską farbą. Podstawowym motywem są 
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spirale, półkola, różne krzywoliniowe elementy 
i pionowe kreski. Jeden egzemplarz jest sygno-
wany na dnie literami „IS” (ryc. 101: 8–9 i 104). 
Wymiary okazów całkowicie zachowanych: wy-
sokość 7,2 i 9,6 cm, średnica otworu 4,5 i 5 cm, 
średnica brzuśca 4,7 i 5,6–6,2 cm, średnica dna  
3,6 i 4,4 cm, objętość okazu mniejszego 78 cm3.

g – naczynia porcelanowe: z warstwy 2 pochodzi ogó-
łem zaledwie 18 fragmentów naczyń; 14 ułamków 
należy do jednego kompletu oznaczonego nr III, 
cechującego się białą barwą o niebieskawym odcie-
niu, gładką krawędzią brzegu i dekoracją w posta-
ci girlandy złożonej z otwartych szyszek, guzków 
i perełkowego pasma. Rozpoznano wśród nich  
2 fragmenty talerzy płytkich, 2 głębokich oraz 
owalnego półmiska. Kilka z nich ma na spodzie 
dna sygnaturę w postaci niebiesko malowanego 
berła.
– 4 fragmenty naczyń z kompletu oznaczonego 

nr IV, różniącego się od wyżej opisanego tym, 
że wchodzące w skład dekoracji szyszki były za-
mknięte. Także te były sygnowane niebieskim 
berłem. Rozpoznano wśród nich dwa wielkie ta-
lerze-półmiski oraz wydłużone naczynie z dwo-
ma uchami.

9 – kafle: z warstwy 2 zebrano ogółem 136 na ogół 
drobnych fragmentów kafli typu płytkowego. Tyl-
ko nieliczne udało się wykleić w większe partie. 
Uwzględniając sposób opracowania powierzchni, 
wystrój i barwę glazury, wyróżniono trzy podsta-
wowe zespoły:

a – kafle niebiesko-białe – 23 drobne fragmenty oraz 
okaz zachowany prawie w całości (ryc. 106), który 
był prawie kwadratowy, o wymiarach 19,2 × 19,5 cm, 
z reliefową ornamentacją roślinną pokrytą białą 
emalią na ciemnoniebieskim, prawie granatowym 
tle. Ponadto kilkanaście podobnie zdobionych ka-
fli gzymsowych w postaci wąskich półwałków. Na 
jednym z nich zachowała się główka kobieca z żół-
to zabarwioną twarzą, z ufryzowanymi, niebieskiej 
barwy włosami (ryc. 107).

b – kafle z zieloną polewą – 47 ułamków i prawie 
w całości wyklejony okaz. Jego lico było nieco 
wgłębione i bogato zdobione motywami roślin-
nymi, osadzonymi w obramowaniu. W centrum 
znajdowało się romboidalne pole z rozetą na środ-
ku, zaś w narożach na zewnątrz rozmieszczono 
motywy złożone z długich liści i szyszek. Miał 
on wymiary 18,4 × 18,8 cm (ryc. 108). Pozostałe 
fragmenty miały zróżnicowaną dekorację roślinną, 
również osadzoną w obrębie obramowanych figur 
geometrycznych.

c – kafle z brązową polewą – 66 bardzo rozdrobnio-
nych fragmentów. Miały lica nieco wgłębione, po-
kryte ornamentacją roślinną i geometryczną, nie-
które ze śladami sylwetek ludzkich lub amorków.

10 – inne znaleziska: 12 dobrze zachowanych muszli 
ostryg.

Chronologia warstwy 2: po 1577 r. i XVII w. (najpraw-
dopodobniej do około połowy XVII w.).

Warstwa 1
Składała się z mniej lub bardziej czytelnych w profilu, 
niemożliwych do wyróżnienia w trakcie eksploracji, 
przewarstwień gruzu ceglanego, dużej ilości próch-
nicy i węgielków drzewnych. Powstawała najpewniej 
w ciągu dłuższego czasu. Miąższość sięgała 175 cm  
(ryc. 174).
Zawartość warstwy 1 (tabela 17): pozyskano ogółem 
2042 przedmioty: 28 z różnych surowców, 1025 naczyń 
szklanych, 229 szyb okiennych, 978 fragmentów bute-
lek, 103 ułamki i całe naczynia ceglaste, z białej i żółtej 
gliny, 13 kamionkowych, 13 fajansowych, 326 porcela-
nowych, 181 kafli i 120 muszli ostryg (tabela 17).
1 – przedmioty żelazne:

– kula armatnia (?) silnie skorodowana, o średni-
cy 8,9–9,1 cm.

– 15 wielkich, grubych gwoździ ciesielskich do 
łączenia konstrukcji drewnianych (typ jak na  
ryc. 22: 6–8). Miały płaskie, silnie rozklepane 
główki i kolce o przekroju prostokątnym. Wy-
miary: długość 15,6–28 cm, rozmiar główki  
1,2 × 1,8–2,9 × 3,3 cm, przekrój kolca 0,4 × 
0,8–1 × 1 cm.

– fragmenty silnie skorodowanej podkowy.
2 – 4 wielkie bryły żużla o pęcherzykowatej struk-

turze.
3 – przedmioty z brązu i miedzi:

– uszkodzona łyżka o późnorenesansowej formie, 
z szerokim, płytkim czerpakiem i cienkim, czę-
ściowo zachowanym uchwytem, u którego na-
sady ma wybitą kolistą cechę warsztatu, niestety 
nieczytelną z powodu korozji (ryc. 61). Wymia-
ry: zachowana długość 11,7 cm, szerokość 
czerpaka 5,2 cm, zachowana długość uchwytu  
5,7 cm, jego przekrój 0,25 × 0,3–0,5 × 0,7 cm.

– kółko z brązu o średnicy 3,7 cm, o przekroju  
0,22 cm.

– ścinek blachy miedzianej o grubości 0,06 cm.
4 – fajki gliniane:
a – jednoczęściowa fajeczka pianka z małą, jajowatą 

główką osadzoną skośnie na długim, rurkowatym, 
częściowo zachowanym cybuszku, u którego na-
sady występuje skośnie ścięta, walcowata ostroga 
(ryc. 60: 6). Wymiary: zachowana długość 11,6 cm, 
główka: 2,8 cm wysokości i 2,2 cm średnicy, prze-
krój cybuszka 0,8 × 1 cm.

b – 7 fragmentów rurkowatych cybuszków, jeden z na-
pisem „...ouda 18” (Gouda).

5 – naczynia i przedmioty szklane: z warstwy 1 pozy-
skano ogółem 1554 głównie fragmentów naczyń 
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szklanych, a między nimi 15 stołowych, 32 flako-
ny i buteleczki apteczne, 978 z dużych butelek do 
napojów alkoholowych oraz 229 ułamków szkieł 
okiennych.

a – naczynia stołowe:
– 7 fragmentów wielobocznych szklanic typu fle-

towego, wśród nich zdobione karbowaną nitką 
szklaną.

– dolna część szklanicy konicznej.
– dolna część kielicha z koniczną czaszą.
– 2 fragmenty kielichów typu weneckiego; zacho-

wały się tylko nóżki skręcone spiralnie z czerwo-
nych i żółtych niteczek szklanych (ryc. 86: 2).

– 2 fragmenty czarek o kształcie odwróconego 
stożka ściętego, zdobione żeberkiem umieszczo-
nym poniżej wylewu (ryc. 86: 6).

– ułamek kopulastej pokrywki z kulistym uch-
wytem.

– główka koguta z bezbarwnego szkła, z roz-
wartym dziobem, z okiem i grzebieniem z nie-
bies kiego szkła. Najprawdopodobniej jest to 
ozdobny uchwyt naczynia stołowego bliżej nie-
określonego typu.

b – naczynia apteczne:
– 7 uszkodzonych, cylindrycznych flakonów z koł-

nierzowato wywiniętym na zewnątrz brze giem.
– 4 przybrzeżne fragmenty małych, baniastych 

słojów z brzegiem silnie odgiętym na zewnątrz 
(ryc. 95: 1–2).

– 3 przybrzeżne fragmenty dużych baniastych 
słojów z brzegiem wywiniętym na zewnątrz  
(ryc. 95: 3).

– małe buteleczki grupy A – 18 egzemplarzy,  
a wśród nich: 3 należące do typu II, odmiany 1, 
z baniasto rozszerzonym, górą przewężonym 
korpusem, z brzegiem odchylonym na zewnątrz;  
5 fragmentów typu II, odmiany 2, różniących 
się od okazów odmiany 1 posiadaniem krótkiej 
szyjki, z korpusem o średnicy 3,6–7,1 cm; całko-
wicie zachowana buteleczka (wysokość 13,5 cm, 
objętość 114 cm3) typu IV, odmiany 2, z ośmio-
bocznym korpusem, z jednym bokiem wydłu-
żonym, z wysoką szyjką i zgrubiałym wylewem 
(ryc. 100); 9 drobnych fragmentów małych bu-
teleczek nieokreślonego typu grupy A.

c – duże butle do wina i wódek, grupa B – 978 oka-
zów, a wśród nich:
– dolna część butelki typu I.
– całkowicie zachowany okaz (ryc. 91: 1) i 3 frag-

menty typu II, odmiany 1, z cylindrycznym 
korpusem, ze stożkowatą szyjką, z dość dużym 
otworem, z brzegiem odchylonym na zewnątrz. 
Całkowicie zachowany okaz ma 23 cm wysoko-
ści, korpus o średnicy 9–9,2 cm i otwór 3,8 cm.

– 6 butelek typu II, odmiany 2, z cylindrycz-
nym korpusem, z krótką szyjką, pogrubioną 
przy brzegu szeroką taśmą szklaną lub spiral-
nie skręconymi wałeczkami (ryc. 87: 4; 91: 2). 
Wśród nich są dwa okazy całkowicie zachowa-
ne, mają następujące wymiary: wysokość 24  
i 25,7 cm, korpus o średnicy 8,5 i 9,4 cm, otwory 
o średnicy 1,5 i 2 cm, pojemność około 0,7 l.

– 49 fragmentów dużych butelek typu II, odmia-
ny 3, z długą szyjką, z cylindrycznym korpusem 
zwężającym się ku dołowi, z wałeczkowatym 
zgrubieniem przy otworze lub nieco poniżej (ryc. 
87: 5 i 8). Na ośmiu zachowały się koliste, szkla-
ne pieczęcie huty szklanej lub wytwórni wódek. 
Dwie z nazwą miejscowości „Annenwalde” mają 
daty 1758 i 1785 (ryc. 87: 11), inna „Marienwalde 
GB” (ryc. 87: 10), dalsze „Hammer Glas p... no”  
(ryc. 87: 12), „No Crimnitz” (ryc. 87: 9), 
inne „P.Stock”, „Lip...” lub tylko literę „S”  
(ryc. 87: 13–15).

– najpewniej z grupą B, typem II, należy łączyć 
809 fragmentów butelek, które cechują podobnej 
grubości ścianki i charakterystyczne seledynowe 
i ciemnozielone szkło.

– 4 fragmenty górnych części dużych butli typu 
III, odmiany 2, z kwadratowym lub prostokąt-
nym w przekroju korpusem o wymiarach od  
6,3 × 6,3 do 13 × 15 cm, z bardzo krótką, słabo 
wyodrębnioną szyjką, z brzegiem wychylonym 
na zewnątrz.

– 104 fragmenty dużych butelek typu III, odmiany 
nieokreślonej.

d – szkło okienne:
– 2 fragmenty romboidalnych szybek witrażowych 

z załuskanym brzegiem.
– 2 szybki trójkątne z załuskanym brzegiem (ryc. 93).
– szybka kolista o średnicy 6,7 cm, z załuskanym 

brzegiem (ryc. 93: z prawej).
– 26 ułamków szybek taflowych – ścinki i odpady.
– 191 drobnych ułamków szybek nieokreślonego 

typu.
6 – ceramika naczyniowa: z warstwy 1 zebrano ogó-

łem 455 w różnym stopniu zachowanych oka-
zów: 33 ceglastych z polewą, 55 z białej i 15 z żół-
tej gliny, 13 kamionkowych, 13 fajansowych i aż  
326 porcelanowych.

a – naczynia ceglaste:
– garnki: 12 okazów, wśród nich: 2 egz. typu I, od-

miany 1 i 2; 3 egz. typu III: 2 odmiany 1 oraz  
1 odmiany 3 (ryc. 71: 3); 2 egz. typu IV, odmia-
ny 2; 4 egz. typu VI (ryc. 63–65). Ponadto do 
garnków należało dno płaskie, niewyodrębnione  
i 8 fragmentów brzuśców.
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– rondle: 4 egzemplarze: 1 typu I, odmiana 1;  
2 typu III, odmiana 1 i 1 nóżka (ryc. 66).

– patelnie: 2 egzemplarze: typ IV, odmiana 1 i typ 
nieokreślony (ryc. 67).

– pokrywki: 2 egzemplarze, należące po jednej do 
odmian 1 i 2 (ryc. 70: 12–13).

– miski: 2 okazy typu III, odmiany 1 i 3 (ryc. 68).
– talerze: 3 egzemplarze typu III, należące do od-

mian 1, 2 i 3 (ryc. 69).
– dzban: fragment należący do typu I, odmiany 1.
– kubek typu IV (ryc. 70: 9).

b – naczynia z białej glinki:
– garnki: 29 okazów, wśród nich: 1 egz. typu I, od-

miany 1; 6 typu III: 1 odmiany 1, 2 odmiany 2,  
3 odmiany 3 (ryc. 71: 3), 1 odmiany 4; 2 egz. 
typu IV, odmiany 2; 1 egz. typu V; 2 egz. typu 
VI; 3 egz. typu VIII, po jednym odmiany 1, 
2 i 3; 5 egz. typu IX: 2 odmiany 1 i 3 odmia-
ny 2, ponadto pochodzące z garnków: 2 ułamki 
brzegów, 4 dna płaskie niewyodrębnione i 2 dna 
płaskie, słabo wyodrębnione, 1 dno płaskie ze 
zgrubiałą stopką oraz 10 fragmentów brzuśców  
(ryc. 63–65).

– rondle: 5 okazów, wśród nich: 1 egz. typu III, od-
miany 1; 1 egz. typu IV, odmiany 2; 2 egz. typu V, 
odmiany 1 oraz rurkowaty uchwyt (ryc. 66).

– patelnie: fragment brzegu, typ nieokreślony.
– pokrywa: ułamek należący do odmiany 2  

(ryc. 70: 13).
– kubki – 2 fragmenty przybrzeżne, typ nie okreś-

lony.
– miski: 2 egzemplarze należące do typu III, od-

miany 1 i typu IV, odmiany 1 (ryc. 68).
– talerze: 5 okazów (ryc. 69), między nimi: 1 egz. 

typu I; 4 egz. typu III: 1 odmiany 2, 2 odmiany  
3 (ryc. 75: 2) i 1 odmiany 4 (ryc. 75: 3).

c – naczynia z żółtej glinki:
– garnki: 3 okazy, między nimi: 1 typu I, odmiany 

1, 2 typu VI (ryc. 63–64).
– rondle: 2 egzemplarze typu VI (ryc. 66).
– patelnie: fragment przybrzeżny typu nie okreś-

lonego.
– miska typu IV, odmiany 3 (ryc. 68).
– talerze: 3 egzemplarze typu III, odmiany 2  

(ryc. 75: 1).
d – naczynia kamionkowe:

– zrekonstruowany z fragmentów dzban typu V 
z niebieską, kobaltową ornamentacją roślinną. 
Miał około 22 cm wysokości, średnicę wylewu  
10,5 cm, dna 12 cm (ryc. 77: 1).

– dolna część kufla z przewężonym brzuścem, 
zdobionym pionowo karbowanymi pasmami,  
a między nimi wypukłymi guzkami, osadzonymi 

także przy dnie. Całą powierzchnię pokrywa 
ciemnoniebieska, kobaltowa polewa z popielaty-
mi plamkami (ryc. 78).

– 11 drobnych ułamków z niewiadomego typu 
naczyń.

e – naczynia fajansowe:
– talerze: 3 egzemplarze. Jeden z nich zaliczony 

do typu IV jest pokryty białawą emalią i ma de-
korację w postaci niebiesko malowanych kwiat-
ków. Na jego spodzie zachowała się sygnatura 
w postaci litery „W”. Wymiary średnica 23 cm, 
średnica dna 11 cm, wysokość 3,5 cm. Dwa oka-
zy należą do typu V. Są pokryte białą emalią,  
a jeden z nich, zdobiony różnobarwnymi moty-
wami nawiązującymi do roślinnych, sygnowa-
ny literą „R”, ma średnicy 25 cm, średnicę dna  
15,5 cm, wysokość 3 cm (ryc. 75: 4).

– 9 cylindrycznych flakonów aptecznych z nie-
co przewężonym brzuścem, z wyodrębnioną 
szyjką, z brzegiem odchylonym na zewnątrz, 
z dnem płaskim wyodrębnionym. Wszystkie są 
pokryte popielatobłękitną emalią (ryc. 101: 6; 105). 
Wymiary: wysokość 5–8 cm, średnica otwo-
ru 4,1–6,7 cm, średnica dna 3,9–6 cm, średnica 
brzuśca 3,9–6,2 cm, pojemność 41–135 cm3.

– 5 nocników (ryc. 74: 2).
f – naczynia porcelanowe: z warstwy 1 wydobyto 326 

różnej wielkości fragmentów. Wyróżniono wśród 
nich przynajmniej pięć różnych kompletów (I–II 
i V–VII) zastawy stołowej – obiadowej (ryc. 83) 
oraz okazy należące do dwóch serwisów desero-
wych (I i II).
– zastawa obiadowa: komplet I: zakwalifikowano 

do niego 254 fragmenty, wśród których rozpozna-
no 40 talerzy płytkich, 4 głębokie, 2 duże talerze 
półmiski, salaterkę i sosjerkę. Komplet II: zacho-
wało się z niego 46 talerzy płytkich. Komplet V:  
6 ułamków, najpewniej talerzy. Komplet VI:  
12 fragmentów, między nimi okazy należące 
do talerza płytkiego i głębokiego. Komplet VII 
reprezentuje dobrze zachowane naczynie, naj-
pewniej sosjerkę.

– zastawa deserowa: serwis I – zachowały się  
3 czarki i talerzyk (ryc. 82). Serwis II – czarka 
i talerzyk. Dokładniejsza charakterystyka tych 
naczyń w części analitycznej pracy.

7 – kafle: z warstwy 1 pozyskano 182 różnej wielkości 
kafli typu płytowego; 12 fragmentów reprezentuje 
okazy z reliefową ornamentacją roślinną pokrytą 
białą emalią, osadzoną na ciemnoniebieskim tle. 
52 ułamki okazów pokrytych zieloną polewą są po-
kryte bogatą ornamentacją roślinną. Jeden z nich, 
prawie w całości wyklejony, ma wymiary 17,2 × 
18,2 cm. 115 fragmentów pochodzi z okazów po-
krytych brązową polewą z reliefową ornamentacją 



53

Część I. Stratygrafia i materiały zabytkowe

roślinną i geometryczną. Na niektórych fragmen-
tach gzymsowych zachowały się szczątkowo głów-
ki amorków lub wizerunki ludzkie.

8 – znaleziska inne: z warstwy 1 wydobyto 120 lepiej 
zachowanych okazów muszli ostryg.

Chronologia warstwy 1: XVII – koniec XVIII w.

I.8. Wykop VIII
Wykop był usytuowany na skraju północnej skarpy 
zamkowej (ryc. 2). W 1968 r. roztopy zimowe spo-
wodowały głębokie osunięcie ziemi, odsłaniające na-
warstwienia. Powstałą rozpadlinę poszerzono i wy-
korzystano do przeprowadzenia przyspieszonych, 
in ter wencyjnych badań archeologicznych. Szczególną 
wartość posiadały ujawnione tu nawarstwienia wią-
żące się z kilkoma fazami wczesnośredniowiecznych 
umocnień obronnych, datowane na okres od około 
połowy IX do 2. połowy X w. Umocnienia młodsze 
nie zachowały się, zostały zniwelowane. Nad nimi 
stwierdzono zaleganie warstw powstałych w późnym 
średniowieczu i w czasach nowożytnych. W warstwie 
III natrafiono na szczątkowy układ kamieni sugeru-
jący ich związek z posadowieniem miejskiego muru 
obronnego ze schyłku XIII w. Warstwa wyższa (II) 
wyznaczała poziom użytkowany do 1945 r. Wyniki 
badań w tym miejscu zostały już opracowane i opubli-
kowane (Cnotliwy, Rogosz, Kąsinowski 1967; Cnotli-
wy, Rogosz 1983, 194–196).

I.9. Wykop XII
Został założony w północno-zachodniej części dzie-
dzińca głównego (ryc. 2). Część wykopu nakładała 
się na wcześniejsze tereny badań T. Wieczorowskiego 
z lat 1948–1952.
Celem było powtórne odsłonięcie i przebadanie po-
znanych już wcześniej reliktów późnośredniowiecznej 
zabudowy zamkowej, odkrycie i udokumentowanie 
dotąd nieznanych ich partii, a dalej – dzięki poznaniu 
nienaruszonych nawarstwień – określenie wzajem-
nych powiązań i zależności czasowych różnych, funk-
cjonalnie odrębnych, elementów zabudowy.
Badania podjął w tym miejscu w 1977 r. zespół Pra-
cowni Archeologiczno-Konserwatorskiej Przedsię-
biorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabyt-
ków Oddział w Szczecinie pod kierownictwem autora.  
W początkowym zamyśle badania miały być dopro-
wadzone do calca i zaplanowano je na 3–4 wydłu-
żone sezony wykopaliskowe. Tymczasem władze 
wojewódzkie podjęły decyzję o skróceniu terminu 
całkowitej odbudowy zamku, a archeologom oddano 
do dyspozycji zaledwie jeden sezon badawczy. W tej 
sytuacji na bardzo okrojonej powierzchni zdołano 
przebadać zaledwie dwie warstwy (VII i VIII) miesz-
czące się w okresie wczesnośredniowiecznym, a cały 
wysiłek skierowano na eksplorację warstw wyższych, 

związanych z pierwszymi budowlami murowanymi 
z czasów Barnima III. Wyniki wiążące się ze wspo-
mnianymi wyżej warstwami wczesnośredniowieczny-
mi zostały opracowane i opublikowane (por. Cnotli-
wy 1997).
Do badań wydzielono ściśle określony obszar w grani-
cach intensywnie funkcjonującego placu budowy. Stan 
zachowania terenu w obrębie wytyczonego wykopu 
był w momencie podejmowania badań fatalny, doty-
czyło to zwłaszcza górnych warstw. W czasie trwania 
odbudowy zamku wykonano w tym miejscu szereg 
głębokich wykopów, np. dół na wapno czy szambo, 
które trzeba było ominąć, a w wielu miejscach na-
warstwienia naruszone zostały przez ciągi przekopów 
do różnych instalacji: kanalizacyjnej, wodociągowej, 
elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej. Zasięg 
tych najnowszych wykopów był stosunkowo łatwy 
do wyróżnienia. Gorzej było z ustaleniem głęboko-
ści, do jakiej dotarły starsze badania T. Wieczorow-
skiego, gdyż nie zachowały się szczegółowe plany 
z odpowiednimi niwelacjami. Ponadto, zasypując 
owe starsze wykopy, nie oddzielono niczym wyraźnie 
czytelnym, np. przesypką piasku, warstw nie wyeks-
plorowanych od zasypiska. Podejmując w 1977 r. ba-
dania, w celu odróżnienia tych faktów musieliśmy się 
kierować albo głębokością zalegania współczesnych 
śmieci, gruzu i odpadów budowlanych, które trafiły 
do zasypiska, albo uważnym szukaniem stropu nie-
zbadanych nawarstwień. To ostatnie było stosunkowo 
łatwe w tych miejscach, gdzie zachowano wcześniej 
rozpoznane oryginalne posadzki ceglane.
Szczegółowa analiza nawarstwień i ich zawartości, 
pozwoliła ustalić pierwsze, najwyżej położone, niena-
ruszone warstwy. Wyróżniono następujące kom plek sy 
warstw:
A – zalegające w obrębie budynku zamkowego (obiekt 

nr 4) warstwy VIII, VII i IV.
B – zachowane w obrębie furty i bramy warstwy VIc–a 

i VI.
C – w obrębie pierwotnego dziedzińca zamkowego, to 

jest po stronie wschodniej obiektu nr 4,warstwy IIa 
i IIb.

D – stwierdzone w tzw. przejściu między budynkiem 
zamkowym a murem obejścia kościoła zamkowe-
go – IIIf–a oraz wkopy budowlane.

E – określone jako Ve–a oraz groby, wszystkie pod po-
sadzką ceglaną w obrębie założenia sakralnego.

F – wszystkie zalegające wyżej przewarstwienia, pow-
stałe wtórnie w naszych czasach, oznaczono cyfrą I.

Wyróżnione grupy warstw, rozdzielone reliktami mu-
rów, tworzą odrębne segmenty, których próbę synchro-
nizacji i chronologii podjęto w analitycznych częściach 
niniejszego opracowania.
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I.9.1. Nawarstwienia w obrębie budynku  
  zamkowego, obiekt nr 4 (ryc. 176)

I.9.1.1. Warstwa VIII
Charakterystyka: brązowa mierzwa z wtrętami gliny, 
z węgielkami drzewnymi, z przewarstwieniami spale-
nizny i gliny. Zalegała w obrębie późniejszego obiektu 
4 i przechodziła częściowo pod nim na ówczesny dzie-
dziniec zamkowy. Strop warstwy znajdował się na po-
ziomie 22,48–22,65 m n.p.m.
Zawartość warstwy VIII:
1 – przedmioty żelazne: fragment noża z prostym tyl-

cem, z jednostronnie wyodrębnionym trzpieniem, 
o długości 12,6 cm; mały nożyk z prostym tyl-
cem, z trzpieniem dwustronnie wyodrębnionym, 
o długości 9,6 cm; szydło z masywnym trzpieniem 
o kwadratowym przekroju, o długości 11 cm.

2 – przedmioty z gliny: przęślik, toczony na kole, 
z czernioną powierzchnią, o średnicy 3 cm, mający 
2 cm wysokości.

3 – ceramika naczyniowa: pozyskano 267 fragmentów 
naczyń, w tym: 56 brzegów, 193 ułamki brzuśców 
i 18 den. Wśród partii przybrzeżnych wyróżnio-
no należące do rodziny typów C – 3 egz., D – 1,  
G – 21, J – 18, K – 9, M – 1, N – 1 i R – 2 egz.

Chronologia warstwy VIII: 2. połowa XII w. (Cnotliwy 
1997, 205–206).

I.9.1.2. Warstwa VII
Charakterystyka: mierzwiasta próchnica o ciemnobru-
natnej barwie, z dużą ilością węgielków drzewnych, 
grudek gliny, połupanych kamieni, z zalegającymi 
miejscami na stropie soczewkami spalenizny, jakby ze 
spalonej słomy lub siana. Ponadto na stropie stwierdzo-
no obecność dwóch palenisk. Strop warstwy znajdował 
się na wysokości 22,40–22,80 m n.p.m., wyżej w czę-
ści wschodniej. Poziom ten eksplorowano wyłącznie 
w obrębie obiektu nr 4.
Zawartość warstwy VII:
1 – przedmioty żelazne:

– 7 noży, wśród których są 4 z dwustronnie wy-
odrębnionym trzpieniem i prostym tylcem.  
2 całkowicie zachowane okazy mają 9,1 i 13,9 cm 
długości.

– fragment dłuta albo masywnego noża; ułamek 
kabłąka i obrączki drewnianego wiadra.

– 6 gwoździ, jeden całkowicie zachowany, zaopa-
trzony w płasko-wypukłą główkę, ma 8,8 cm 
długości.

– ułamek bliżej nieokreślonego przedmiotu.
2 – przedmioty z brązu: fragment kabłączka skronio-

wego wykonanego z blachy z wytłoczoną orna-
mentacją roślinną; kawałek kółka i prawdopodob-
nie okucia pochewki skórzanej.

3 – przedmioty z gliny: 2 fragmentarycznie zachowa-
ne przęśliki.

4 – przedmioty z bursztynu: fragment kolistego pa-
ciorka.

5 – przedmioty z kości: ułamek igły.
6 – ceramika naczyniowa: pozyskano ogółem 1405 frag-

mentów naczyń: 166 części brzegów, 1182 brzuśców 
i 57 den. Wśród partii przybrzeżnych rozpoznano 
należące do rodzin typów D – 5 egz., G – 80 egz., 
H – 1, J – 52, K – 20, N – 1 i R – 7 egz. Ponadto 
znalazł się tu fragment dna miniaturowego naczyń-
ka wytoczonego na kole, wypalonego w atmosfe-
rze utleniającej, pokrytego od zewnątrz zielonym 
szkliwem.

Chronologia warstwy VII: 4. ćwierć XII w. (Cnotliwy 
1997, 206–208).

I.9.1.3. Warstwa IV
Charakterystyka: popielatobrązowa, ilasta próchnica 
z grudkami surowej gliny, z węgielkami drzewnymi, 
z kawałkami cegieł, z niewielkimi soczewkami sza-
rego piasku. W części spągowej stwierdzono więk-
szą ilość gliny. Strop warstwy znajdował się na po-
ziomie 22,54–22,83 m n.p.m. Jej miąższość wynosiła  
0,1–0,3 m. Opisywana warstwa występowała pod 
obiektem nr 4 od strony północnej furty (obiekt nr 6) 
i wychodziła na zewnątrz we wschodniej części wyko-
pu (ryc. 176). Stropowa partia tego poziomu była na-
ruszona w czasie wcześniejszych badań T. Wieczorow-
skiego oraz wkopami kanalizacyjnymi.
Najprawdopodobniej z warstwą IV należy łączyć głę-
boką, kolistą w rzucie poziomym jamę. Pewne okre-
ślenie sytuacji stratygraficznej tego obiektu nie jest 
możliwe, bo jego strop – naruszony częściowo w cza-
sie wcześniejszych badań – zlewał się w jedno z tre-
ścią warstwy IV. Mógł się też wiązać z murowanym 
budynkiem zamkowym (obiekt nr 4), pełniąc rolę jego 
piwniczki. Kwestię powyższą być może rozstrzygnie 
szczegółowa analiza zawartości.
Warstwa IV powstała niewątpliwie przed powstaniem 
obiektu nr 4, gdyż związane z nim wkopy budowlane 
wcinają się w nią, lub też nakładają się na nią kamie-
nie fundamentu. Należy ją wiązać z istnieniem w tym 
miejscu, bądź w pobliżu, starszego budynku należące-
go do książęcego dworu. Ów wcześniejszy obiekt mu-
siał być, przynajmniej częściowo, skonstruowany z ce-
gły, musiał też posiadać okna ze szklanymi szybami, 
bo okruchy cegieł i ołowiana oprawa do szyb stanowią 
jeden z elementów treści warstwy IV.
Należy dodać, że warstwa IV odpowiada warstwie IIIe, 
zalegającej w przejściu między budynkiem zamko-
wym a założeniem sakralnym. Jeśli chodzi o treść, jest 
to w zasadzie ten sam horyzont chronologiczny.
Zawartość warstwy IV (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne (tabela 18b):

– grot dzirytu w kształcie ostrosłupa, wykuty 
z jednego kawałka metalu (ryc. 26: 1). Wymia-
ry: długość całkowita 12,3 cm, długość grotu  



55

Część I. Stratygrafia i materiały zabytkowe

5,6 cm, jego przekrój 1,3 × 1,15 cm, długość tu-
lejki 4,6 cm, jej średnica 1,4–1,5 cm.

– grot bełtu lub strzały, z kolcem o romboidalnym 
przekroju, z tulejką (ryc. 26: 2). Wymiary: dłu-
gość całkowita 5,6 cm, długość kolca 3 cm, jego 
przekrój 0,4 × 0,4 cm, długość tulejki 2,6 cm, jej 
średnica około 1 cm.

– fragment ostrza topora (ryc. 26: 3).
– punca (?) z masywnym, kwadratowym w prze-

kroju trzonem (ryc. 26: 7). Wymiary: długość  
10,3 cm, przekrój 1,1 × 1,1 cm.

– fragment nożyc kabłąkowych (ryc. 26: 4). Wy-
miary: zachowana długość 6,6 cm.

– fragmenty głowni trzech noży.
– trójramienne raki do chodzenia po lodzie  

(ryc. 26: 5). Wymiary: długość 5,7 cm, rozpiętość 
ramion 4,8 i 62 cm, wysokość kolców 0,5 cm.

– 2 fragmenty haczykowato zakończonego ka-
błąka do wiadra (ryc. 26: 8). Grubość pręta 0,7  
i 0,8 cm.

– pół podkowy z wysokim, masywnym zaczepem, 
z gwoździem mocującym ją do końskiego ko-
pyta (ryc. 26: 6). Wymiary: zachowana długość  
9,1 cm, szerokość do 3,1 cm, grubość 0,5–0,8 cm, 
wysokość zaczepu 1,8 cm.

– 7 gwoździ do podków, cztery całkowicie za-
chowane, z charakterystycznie spłaszczonymi 
główkami, z kolcem o prostokątnym przekroju. 
Wymiary (w cm):

– 2 małe gwoździe z płasko-wypukłą główką  
(ryc. 26: 10). Wymiary: długość 3,3 i 4,1 cm, roz-
miary główki 0,9 × 1,3 i 1,4 × 1,4 cm, przekrój 
kolca 0,4 × 0,4 i 0,3 × 0,45 cm.

– 4 gwoździe z płasko-wypukłą główką i z dłu-
gim, prostokątnym w przekroju kolcem. Wy-
miary w cm:

– 24 fragmenty gwoździ. Zachowały się płasko-
wypukłe główki z kawałkiem prostokątnego 
w przekroju kolca. Wymiary: główki 1,2 × 1,8–
2,5 × 2,6 cm, przekroje kolców 0,5 × 0,5–1,1 × 
1,2 cm.

– 27 fragmentów kolców odłamanych od gwoździ.

– fragment haka z częściowo zniszczonym kol-
cem. Wymiary: zachowana długość 3,6 cm, dłu-
gość odgięcia 1,9 cm.

– fragment wygiętego przedmiotu skutego z dwóch 
warstw żelaza i jednej warstwy stali.

– ułamki dwóch sztabek (surowiec kowalski?).
– 3 bliżej nieokreślone przedmioty.
– 3 bryły żużla: jedna o strukturze pęcherzykowa-

tej z dna naczynia lub dymarki, druga to cięż-
ki, soplowaty żużel, trzecia ma pęcherzykowatą 
strukturę.

2 – przedmioty z brązu:
– aplikacja romboidalnego kształtu, obwiedziona 

perełkowym otokiem, zaopatrzona na środku 
jakby w znak krzyża z pogrubieniami na koń-
cach ramion. Przy końcach dłuższej przekątnej 
zachowały się ślady pojedynczych nitów, mo-
cujących ozdobę do drewna, skóry lub tkaniny? 
(ryc. 26: 16). Wymiary: długość 1,37 cm, sze-
rokość 1,1 cm, grubość 0,16 cm, średnica nitu  
0,14 cm.

– fragment kolistej, wypukłej ozdoby, być może 
naszywanej na tkaninę lub skórę (ryc. 26: 15). 
Wymiary: średnica 1,9 cm, grubość blachy 0,1 cm.

– zwężający się klinowato w jedną stronę przed-
miot wykonany z blachy. W szerszym, zaokrą-
glonym końcu zachował się mały otworek. Być 
może jest to języczek wagi uchylnej (ryc. 26: 14). 
Wymiary: długość 7 cm, maksymalna szerokość  
0,7 cm, grubość 0,13 cm, średnica otworka 0,15 cm.

3 – przedmioty z ołowiu: fragment oprawy (ramki) do 
szybki okiennej (ryc. 26: 19). Wymiary: zachowa-
na długość 5,5 cm, szerokość 0,7–0,9 cm, grubość  
0,09 cm.

4 – przedmioty szklane:
– beczułkowaty paciorek mozaikowy. W żółty, ma-

towy korpus wtopione są ciemnobrązowe nitki. 
Na obrzeżu paciorka znajduje się delikatny wałe-
czek z mlecznobiałej masy szklanej (ryc. 26: 17). 
Wymiary: wysokość 1,1 cm, maksymalna średni-
ca 0,75 cm, średnica otworka 0,38 cm.

– owalne, wypukłe oczko pierścionka ze szkła 
prześ wiecającego o błękitnozielonkawej barwie 
(ryc. 26: 18). Wymiary: 1,4 × 1,1 × 0,45 cm.

5 – przedmioty kamienne: fragment osełki z łupku 
krzemionkowego (ryc. 26: 21). Wymiary: zacho-
wana długość 5,6 cm, szerokość 2–2,3 cm, grubość 
0,6–0,9 cm.

6 – przedmioty kościane:
– 2 fragmenty jednego kompletu okładzin dwu-

dzielnych z otworkiem do nitu (ryc. 26: 20). 
Wymiary: zachowana długość 5,8 i 5,9 cm, sze-
rokość 1,7–1,9 cm, grubość 0,4 i 0,45 cm, średni-
ca otworka 0,3 cm.
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– fragment okładziny z czterema otworkami  
(ryc. 26: 22). Wymiary: długość 12,5 cm, grubość 
0,4–0,6 cm, średnica otworków 0,7 cm.

7 – przedmioty z gliny: przęślik dwustożkowaty, wyko-
nany z gliny z dużą ilością piasku. Wymiary: wyso-
kość 2,5 cm, średnica 3,2–3,5 cm, średnica otworu 
0,8 cm.

8 – ceramika budowlana: 3 fragmenty dachówek gli-
nianych (wśród nich gąsior), formowane ręcznie 
ze śladami wygładzania palcami, wykonane z gli-
ny z małą ilością piasku, wypalone w atmosferze 
utleniającej. Wymiary: szerokość około 10 cm, wy-
sokość 5,4 cm, grubość 1,3–2,7 cm.

9 – ceramika naczyniowa: ogółem znaleziono w war-
stwie 1333 ułamki naczyń glinianych, w tym:  
10 należących do ludności kultury łużyckiej,  
579 o fakturze wczesnośredniowiecznej, 719 wypa-
lonych w atmosferze redukcyjnej – siwaki, 7 wypa-
lonych w atmosferze utleniającej – ceglaste, wśród 
których jest 6 z polewą oraz 18 kamionkowych  
(tabela 18c).

a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej: 
z warstwy IV pozyskano ogółem 579 fragmentów: 
78 części przybrzeżnych, 476 brzuśców i 25 den. 
Wśród partii brzegowych wyróżniono rodziny ty-
pów C – 2 egz., D – 7 egz., G – 24, H – 1, J – 30, 
K – 7, N – 2, O/P – 1, R – 4. Dna należą wyłącznie 
do typu I – 19 egz. (tabela 19).

b – siwaki: wśród 719 ułamków znajduje się 60 części 
przybrzeżnych, 643 drobnych fragmentów brzuś-
ców i 16 den. Wyróżniono następujące grupy na-
czyń: garnki z dnem kulistym, z dnem kulistym na 
nóżkach, okazy z płaskim dnem, dzbany, pucharki, 
miski i miseczki.
– garnki z kulistym dnem: tworzą największą 

część zbioru wynoszącą 48,33%. Wyróżnio-
no wśród nich następujące typy: typ I – 5 egz.: 
odmiany 1–3, odmiany 2 – 1 odmiany nieokre-
ślonej – 1; typ II, odmiany 2 – 1 egz., odmiany 
nieokreślonej – 3; typ III, odmiany 1 – 6 egz., 
odmiany 2 – 5, odmiany nieokreślonej – 1 egz.; 
typ IV – 1 egz.; typy III–V? – 1 egz. (ryc. 48).

– garnki z kulistym dnem na nóżkach – 1 egzem-
plarz oraz 2 nóżki.

– garnki z płaskim dnem – 4 fragmenty, a mię-
dzy nimi zaliczone do typów: I, II (2 egz.) i IV  
(ryc. 49).

– dzbany: pod względem ilościowym stanowią 
30% zbioru z warstwy IV, drugą po garnkach 
kulistych grupę naczyń. Należą do następują-
cych typów i odmian: typ I, odmiana 1 – 5 egz., 
odmiany 2 – 2 egz., odmiany 3 – 2 egz., odmia-
ny 4 – 1 egz.; typ II – 1 egz.; typ IV – 4 egz.; typ 
nieokreślony – 2 egz. (ryc. 52).

– inne naczynia: 2 drobne ułamki brzegów, jeden 
zdobiony bardzo delikat nie ryty mi żłobkami 

po zio mymi (ryc. 53: 4) należy najprawdopodob-
niej do grupy kubków, drugi zdobiony rzędem 
pionowych dołków umieszczonych poniżej wy-
lewu jest zapewne fragmentem pucharka (ryc. 
53: 5); 3 fragmenty brzegów zaliczono do misek:  
2 egz. do typu I (ryc. 50: 2–3), jeden do typu II  
(ryc. 50: 10). Ponadto w omawianym zespole zi-
dentyfikowano miseczkę typu I (ryc. 51).

– w grupie den wyróżniono: 2 egz. typu II, odmia-
ny b; 1 egz. typu III, odmiany b2; 6 egz. typu IV: 
odmiany a1 – 3 egz., b4 – 1 egz., b5 – 2 egz.; typu 
V – 1 egz.; typu VI 2 egz.; typu nieokreślonego –  
4 egz. (ryc. 54–55).

– w zespole części brzuścowych na uwagę zasłu-
guje fragment zdobiony pasmem trójkątnych 
odcisków stempelka, a także fakt, iż wchodzące 
w skład zespołu ucha to okazy wyłącznie taśmo-
wate z nieznacznie podniesionymi brzegami.

c – naczynia wypalone w atmosferze utleniającej – ce-
glaste bez polewy: fragment przybrzeżny, zapewne 
z dzbana (ryc. 56: 3).

d – naczynia kamionkowe:
– kamionka oliwkowoszara – fragment brzuśca.
– kamionka czerwonawa – zaledwie dwa ułamki 

brzuśców, wewnątrz matowa, na zewnątrz szkli-
sta, błyszcząca powierzchnia.

– kamionka biała: ogółem 15 fragmentów. 3 po-
chodzą z naczyń o szklistym przełamie musz-
lowym, wśród nich brzeg kubeczka o nieco do 
wewnątrz zagiętej szyjce (ryc. 58: C2). Inny uła-
mek brzegu należy do dzbanuszka typu II, od-
miany 2 (ryc. 58: A), posiada matową, szorstką 
powierzchnię o barwie białej ale z różowawym 
odcieniem oraz siwy przełam. Trzeci ułamek 
brzegu to także fragment dzbanuszka typu II.

e – naczynia ceglaste z polewą:
– drobny ułamek brzegu z obustronną, szklistą 

polewą o jasnobrązowej barwie, z jasnozielony-
mi plamkami, z gliny z bardzo małą domieszką 
drobnego piasku. Import duński lub niderlandzki  
(ryc. 39: 4).

– fragment dna z wyodrębnioną, modelowaną 
stopką, z zieloną polewą z czarnymi i brązo-
wymi kropeczkami od zewnątrz, od strony we-
wnętrznej ma powierzchnię bez polewy, spie-
czoną jak u czerwonawofioletowych naczyń 
kamionkowych. Wykonany z gliny z bardzo 
małą domieszką piasku. Ma przełam jedno-
barwny, siwy. Import skandynawski.

– 4 ułamki brzuśców. Jeden z pokryty obustron-
nie polewą: na zewnątrz zielonkawobrązową, 
z czarnymi kropeczkami, ze śladem oderwa-
nej, czarnej z zielonymi kropkami aplikacji, od 
wewnątrz ma powierzchnię silnie spieczoną 
i krople zielonej polewy; wykonany z gliny bez 
domieszki, o jasnobrązowej barwie przełamu. 
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Import skandynawski (ryc. 39: 6). Pozostałe frag-
menty mają na zewnątrz polewę brązową, żółto-
brązową i zielonkawożółtą. Na jednym zachował 
się ślad czarnego żeberka lub aplikacji. Wyko-
nano je z gliny z bardzo małą lub małą ilością 
drobnego piasku (2 egz.) lub bez domieszki, 
dwa z nich mają przełam jednobarwny ceglasty 
lub dwubarwny ceglastosiwy. Są to najprawdo-
podobniej importy południowoskandynawskie 
(duńskie) lub niderlandzkie.

10 – kafle: ułamek przybrzeżny kafla garnkowego 
(najprawdopodobniej z czworobocznym wy-
lotem), ze zgrubiałym do wnętrza brzegiem, 
ścianką zdobioną żłobkami, wykonany z gliny 
z domieszką piasku, wypalony w atmosferze utle-
niającej (ryc. 41: 1).

Chronologia warstwy IV: początek formowania się war-
stwy przypada około połowy XIII w., zaś proces jej na-
rastania trwał zapewne do początku 2. połowy XIV w.

I.9.1.4. Jama w warstwie IV
Stropowa partia jamy zlewała się z treścią warstwy IV. 
Pewne wydzielenie jej zarysu było możliwe dopiero 
na poziomie warstwy VII, w którą była wkopana. W 
rzucie poziomym miała kształt nieregularnie kolisty 
o średnicy 2 m. W profilu miała kształt cylindryczny 
o głębokości sięgającej 1,55 m. Górną część wypełni-
ska tworzyła brązowa, mierzwiasta próchnica z kamie-
niami i kawałkami cegieł, zaś partię spągową o grubo-
ści 0,2 m ilasta mierzwa, a pod nią silnie spiaszczona 
próchnica z rozkruszonymi kamieniami. Dno jamy 
stanowiła mierzwa związana z wczesnym średnio-
wieczem. Górną część wypełniska należy uznać za 
ostateczne zasypisko obiektu. Trudno wypowiadać się 
w sprawie funkcji jamy. Mogła to być rozpoczęta i za-
niechana budowa studni lub latryny, mogła też służyć 
jako piwniczka.
Zawartość górnej części jamy (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:

– haczyk wędzarski, skręcony z cieniejącej ku 
końcom taśmy (ryc. 27: 2). Wymiary: długość 
7,8 cm.

– 4 fragmenty gwoździ z płasko-wypukłą główką 
i prostokątnym w przekroju kolcem. Wymiary: 
zachowana długość 4,7–6,4 cm, rozmiary głów-
ki 0,9 × 1,9–2 × 2,4 cm, przekroje kolca 0,4 × 
0,5–0,5 × 0,7 cm.

– kawałek wąskiej taśmy, może obręczy (ryc. 27: 4). 
Wymiary: długość 17 cm, grubość 0,2–0,3 cm, sze-
rokość 0,7–0,8 cm.

– kabłąkowato zgięty przedmiot, z jednej strony 
w postaci kolistego w przekroju pręta, z drugiej 
płasko rozklepany.

– kawałek żelaza.
– bryłka zeszklonego żużla lub silnie przepalonej 

gliny.

2 – przedmioty miedziane: kawałek blaszki, odpad?
3 – przedmioty szklane:

– 3 drobne kawałki bliżej nieokreślonych naczyń, 
silnie skorodowane, skruszałe.

– 4 ułamki szybek okiennych, silnie skorodowane, 
skruszałe, mające brązową barwę, o grubości ta-
fli: 0,2; 0,3; 0,35–0,39 i 0,3–0,4 cm.

4 – ceramika budowlana: 2 kawałki dachówek czerwo-
nawej barwy, wykonane z gliny z małą domieszką 
białego tłucznia oraz duża bryła zaprawy wapien-
nej z negatywem wygięcia dachówki, związana 
z pokrywaniem dachu. Zaprawa miała barwę sza-
rą, zwierała bardzo dużą ilość grubego żwiru i ma-
łych kamyków. Analiza zaprawy wykazała w niej 
miejscowe występowanie kredy oraz przymieszkę 
mielonej cegły. Stosunek wapna do piasku wyno-
sił 1:1,85 i 1:1,72, a zawartość soli rozpuszczalnych 
w wodzie 3,80%.

5 – ceramika naczyniowa (tabela 18c): zebrano w su-
mie 429 fragmentów naczyń: jeden należący do 
ludności kultury łużyckiej, 394 o fakturze wczesno-
średniowiecznej, 13 wypalonych w atmosferze re-
dukcyjnej – siwaki, 1 wypalony w atmosferze utle-
niającej – ceglasty z polewą i 20 kamionkowych.

a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej: 
zbiór składa się z 60 brzegów, 318 części brzuśców 
i 16 den. Wśród partii przybrzeżnych rozpoznano 
naczynia należące do następujących rodzin typów: 
D – 2 egz., G – 19 egz., J – 20, K – 5, L – 1, R – 
2, zaś wśród den: 15 do typu I oraz 1 do typu III  
(tabela 19).

b – siwaki:
– fragment garnka z płaskim dnem, należący do 

typu IV (ryc. 49).
– 7 fragmentów przybrzeżnych naczyń z kulistym 

dnem: wyróżniono wśród nich: 2 egz. typu I, 
w tym 1 odmiany 1 (ryc. 29: 2); 3 egz. typu III:  
2 odmiany 1, 1 odmiany 2; 1 egz. typu IV oraz  
1 typu V (ryc. 48).

– 2 fragmenty dzbana typu IV (ryc. 52).
– fragment dna typu III, odmiany b2 (ryc. 54).
– 56 drobnych części brzuśca.

c – naczynia kamionkowe:
– kamionka biała: 2 fragmenty dzbanuszków: 

jeden typu I z lekko stożkowatą szyjką, dru-
gi typu II, odmiany 1 z cylindryczną szyjką  
(ryc. 58: A1). Ponadto 8 drobnych ułamków 
brzuśca i fragment dna.

– kamionka czerwonawa: 2 fragmenty dzbanusz-
ków typu I, jeden z lśniącą powierzchnią ze-
wnętrzną i matową wewnątrz, drugi obustronnie 
matowy, z oliwkowoszarym przełamem (ryc. 57). 
Ponadto 5 drobnych fragmentów brzuśca.
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– kamionka szarooliwkowa, fragment dna, z wy-
odrębnioną, modelowaną stopką, z matową po-
wierzchnią (ryc. 59) oraz 3 fragmenty brzuśca.

– ułamek dna małego naczyńka (aptecznego?) 
z brudnobiałej kamionki (być może jest to wtręt 
późniejszy, możliwy w górnej partii jamy).

d – fragment naczynia ceglastego, od zewnątrz po-
krytego brązową, szklistą polewą (może import 
południowoskandynawski?).

Zawartość dolnej części jamy (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:

– fragment kolistego okucia tarczy skórzanej. 
Składa się z dwóch części: z wierzchniego po-
krycia z wypukłej blachy nałożonej na skórę 
i z kolistej obrączki, przymocowanej do skóry 
żelaznymi nitami. Skóra zachowała się szcząt-
kowo między warstwami żelaza (ryc. 27: 1). Wy-
miary: średnica około 25 cm, szerokość obręczy 
2,2 cm, grubość blachy 0,2–0,4 cm.

– 5 fragmentów gwoździ: jeden zachowany w ca-
łości, zaopatrzony w płasko-wypukłą główkę 
o wymiarach 1,4 × 1,8 cm. Z pozostałych za-
chowały się prostokątne w przekroju kolce o wy-
miarach dochodzących do 0,5 × 0,7 cm.

– kawałek grubej taśmy – surowiec kowalski?, 
mającej 10,4 cm długości, 0,7–0,9 cm szerokości 
i 0,2 cm grubości.

2 – przedmioty szklane: 4 ułamki szybek okiennych, 
jedna z załuskanym brzegiem. Zupełnie skorodo-
wane szkło o barwie brązowej. Grubość tafli 0,3  
(2 egz.), 0,35 i 0,35–0,39 cm.

3 – przedmioty z poroża: fragment okładziny grzebie-
nia grupy IB, nieokreślonego typu, zdobionej grupą 
pionowych żłobków. Przekrój półkolisty, jedna kra-
wędź nacięta przy wyrzynaniu ząbków (ryc. 27: 3).

4 – przedmioty drewniane:
– fragment silnie zbutwiałej miski wykonanej na 

tokarce.
– 4 bardzo silnie zniszczone klepki miseczki-czar-

ki z zachowanymi wrębami dla dwóch obrączek.
5 – przedmioty skórzane:

– przednia część przyszwy trzewika z zaokrąglo-
nym noskiem, ściąganego rzemykiem pod kost-
ką. Przód z jednej strony, rozcięty ze śladami 
obszywania (lamówką). Boki przyszwy zszy-
wano z innymi jej częściami ściegiem prostym 
na wywrotkę. Górną krawędź trzewika obszyto 
lamówką, stosując ścieg na okrętkę. Przyszwę 
połączono z podeszwą grubą dratwą ściegiem 
prostym na wywrotkę (ryc. 28: 3). Wymiary: 
odstępy między otworkami od strony podeszwy 
0,52–0,6 cm (przy nosku do 1 cm) i ich średnice 
0,18–0,2 cm, odstępy otworków przy zszywaniu 
części przyszwy 0,3–0,4 cm, ich średnice 0,1 cm.

– fragment przyszwy ze śladami zszywania ście-
giem prostym na wywrotkę. Z boku ma dwie 
pary otworów do przeciągania rzemienia. Wy-
miary: grubość skóry 0,1 cm, odstępy między 
otworkami 0,28–0,44 cm.

– fragment przyszwy (wstawka boczna) ze ślada-
mi zszywania z innymi częściami ściegiem pro-
stym na wywrotkę, ze śladami obszycia lamów-
ką krawędzi górnej przy zastosowaniu ściegu na 
okrętkę. Wymiary: odstępy między otworkami 
przy szyciu lamówki 0,27–0,52 cm, przy łącze-
niu innych części przyszwy 0,43–0,52 cm i ich 
średnice 0,15 cm, odstępy przy podeszwie 0,52–
0,83 cm, ich średnice 0,23 cm, grubość skóry 
0,16 cm (ryc. 28: 5).

– fragment środkowej części podeszwy prawego 
buta, z lekkim wcięciem przy podbiciu. Zachował 
się ślad zszywania z przyszwą ściegiem prostym 
na wywrotkę. Na czas zszywania podeszwa była 
przybita szpilką do kopyta. Wymiary: grubość 
skóry 0,16 cm, odstępy między otworkami 0,43–
0,72 cm, ich średnice 0,18–0,2 cm (ryc. 28: 2).

– ścinek zużytej podeszwy silnie przewężonej 
przy podbiciu, zszywana z przyszwą ściegiem 
prostym prowadzonym w grubości skóry. Wy-
miary: grubość 0,22–0,3 cm, odstępy między 
otworkami 0,45–0,62, otworki soczewkowate  
0,1 × 3,3 cm (ryc. 28: 1).

– fragment podeszwy wielowarstwowej (?) buta 
prawej nogi, ze śladami zszywania z przy-
szwą ściegiem prostym na wywrotkę. Wymiary: 
grubość 0,16 cm, odstępy między otworkami  
0,52–0,73 cm, ich średnice 0,22 cm (ryc. 28: 4).

– ścinek podeszwy ze śladem szycia ściegiem pro-
wadzonym w grubości skóry.

– 4 kawałki rzemienia.
– 22 kawałki klinowatych w przekroju uszcze-

lek wkładanych między przyszwę a podeszwę, 
wszystkie ze śladami bardzo starannego szycia.

– 21 ścinków i strzępów zużytych przyszew i po-
deszwy, ze śladami szycia ściegiem prostym na 
wywrotkę.

– 34 drobne ścinki powstałe przy produkcji lub 
przy naprawie obuwia.

– 19 różnej wielkości strzępów skórzanych – od pa-
dy.

6 – ceramika naczyniowa (tabela 18c): w dolnej czę-
ści jamy zebrano ogółem 102 fragmenty: 101 wy-
palonych w atmosferze redukcyjnej – siwaków  
i 1 kamionkowy.

a – siwaki:
– garnki z kulistym dnem 15 egz., w tym: 8 egzem-

plarzy typu I: 4 należące do odmiany 1 (ryc. 29: 1)  
i 4 do odmiany 2 (ryc. 29: 3–6); 3 egz. typu II (?);  
3 egz. typu III: 1 odmiany 1 i 2 odmiany  
2 oraz 1 egz. typu III–V (ryc. 48).
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– dzbany: 1 egz. typu I, odmiany 1 i 1 typu II  
(ryc. 52). Okaz typu I zachował się w stanie 
umożliwiającym pomiary: miał 18 cm wyso-
kości, średnicę wylewu około 8,5 cm, średnicę 
brzuśca około 17 cm i średnicę dna 11,5 cm.

b – naczynia kamionkowe: fragment specjalnej formy 
dzba nuszka z długą, cienką, cylindryczną szyjką. 
Kamionka jasnooliwkowa, siwa w przełamie, z mato-
wą powierzchnią z brązowymi plamkami (ryc. 58: B).

Chronologia jamy: 1. połowa XIV – początek 2. połowy 
XIV w.

I.9.2. Nawarstwienia w obrębie furty i bramy  
  – obiekt nr 6 (ryc. 110)

I.9.2.1. Warstwa VIc
Charakterystyka: brązowa próchnica z dużą ilością gru-
dek przepalonej polepy i węgielków drzewnych. Na 
stropie zachodniej części zanotowano obecność więk-
szych soczewek gliny. Strop warstwy znajdował się na 
poziomie 22,41–22,48 m n.p.m., wykazując spadek 
w kierunku zachodnim. Miąższość warstwy wynosi-
ła 0,1–0,2 m. Nakładała się bezpośrednio na warstwę 
VII. Na warstwie VIc zalegały się kamienie funda-
mentu obiektu nr 4, a przecina ją wkop do filara muru 
obronnego – obiekt 51 i wcina się w nią konstruk-
cja ceglanego kanalika w progu furty – obiekt nr 4a  
(ryc. 147–149). Pod względem treści opisywanej wars-
twie odpowiadają IIIe–f, występujące między obiekta-
mi nr 2 i 4. Stropowa partia warstwy VIc wiąże się ze 
zniszczeniem bliżej nieokreślonego budynku funkcjo-
nującego z warstwą IV.
Zawartość warstwy VIc (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:

– nożyce kabłąkowe z ułamanymi końcami części 
tnących (ryc. 30: 1). Wymiary: zachowana dłu-
gość 16,8 cm, zachowane długości części tną-
cych 4,7 i 6,8 cm, ich szerokość do 2 cm, grubość 
0,15–0,2 cm, grubość kabłąka 0,3–0,4 cm.

– fragment prostokątnej w przekroju sztabki (ko-
lec gwoździa?).

– kawałek drutu o kolistym przekroju, o średnicy 
0,2 cm.

– kawałek silnie skorodowanej blachy.
2 – przedmioty z brązu i miedzi:

– moneta – brakteat krzyżacki z mennicy w Świ-
dwinie lub w Toruniu, pochodzący z XIII–
XIV w. (ryc. 31) (wg określenia G. Horosz-
ko, numizmatyka z Muzeum Narodowego 
w Szczecinie).

– kwadratowe okucie księgi lub szkatułki, wyko-
nane z cienkiej, tłoczonej blachy miedzianej 
z otworkami na końcach do nitów lub gwoździ-
ków (ryc. 30: 8 i 32). Wymiary: wielkość 2,6 × 
2,9 cm, średnica otworków 0,13 cm.

– fragment blaszki miedzianej o grubości 0,1 cm.

3 – ceramika naczyniowa: z warstwy VIc zebrano łącz-
nie 158 ułamków naczyń: 110 o fakturze wczesno-
średniowiecznej, 46 wypalonych w atmos ferze reduk-
cyjnej – siwaki, 3 ułamki naczyń im portowanych.

a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej: 
wśród znalezionych ułamków było 31 fragmen-
tów przybrzeżnych, 178 części brzuśców i 8 ułam-
ków den. Spośród partii przybrzeżnych udało 
się wyróżnić należące do rodzin typów D – 3 eg-
zemplarze, G – 19 egz. (ryc. 38: 2, 3), H – 1, J – 5  
(ryc. 38: 4), K – 3, a wśród den 5 okazów należą-
cych do typu I (tabela 19).

b – siwaki: wśród zebranych ułamków jest 5 brze-
gów i 41 części brzuśców, zachowanych w bardzo 
rozdrobnionym stanie, stąd tylko nieliczne udało 
się określić pod względem typologicznym. Są to 
garnki z kulistym dnem: jeden typu III, odmia-
ny 2, drugi nawiązuje do form między typami III  
a V (ryc. 48).

c – fragment przybrzeżny naczynia wykonanego z gli-
ny bez domieszki, wypalonego w atmosferze utle-
niającej do barwy ceglastej, mający nieco poniżej 
wychylonego na zewnątrz brzegu pasek brązo-
wej, szklistej polewy (ryc. 39: 3). Zapewne import 
skandynawski.

d – 2 fragmenty dolnej części naczynia, być może na 
perforowanej nóżce, wykonanego z jasnobrązowa-
wożółtej gliny z małą domieszką piasku, pokrytego 
z obydwu stron śladowo zachowaną polewą barwy 
jasnej kawy z mlekiem (ryc. 40: 1). Pochodzenie 
nieznane (import).

Chronologia warstwy VIc: schyłek 1. połowy i 2. poło-
wa XIII w.

I.9.2.2. Warstwa VIb
Charakterystyka: popielatozielonkawa, gliniasta próch-
nica z nielicznymi, drobnymi kawałkami cegły, z wę-
gielkami drzewnymi. Na małej przestrzeni zalegała 
bezpośrednio na warstwie VII z wczesnego średnio-
wiecza. Pod względem struktury i treści jest bardzo 
zbliżona do warstwy IIIb z przestrzeni między furtą  
a murem kościelnym (ryc. 141). Strop warstwy znajdo-
wał się na poziomie 22,51–22,65 m n.p.m., a jej miąż-
szość wynosiła 0,1–0,2 m. Opisywana warstwa stykała 
się z dolną częścią fundamentu obiektu nr 4, a niektóre 
należące do niego głazy nakładały się na nią. Przecinał 
ją wkop do filara muru obronnego – obiekt 51 i wkop 
do obiektu nr 4a (ryc. 147–148). Powstawała zapewne 
w czasie budowy i funkcjonowania obiektu nr 4.
Zawartość warstwy VIb (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:

– fragment przedmiotu o nieznanej funkcji, może 
okucie drewnianego drąga. Jest to taśmowato 
przy cięta, półkoliście wygięta blacha, z dwoma 
krótkimi gwoździami (ryc. 30: 4). Wymiary: dłu-
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gość ok. 6 cm, szerokość taśmy 1,4–1,6 cm, grubość 
0,3–0,4 cm, długość gwoździ 1,5 i 2,7 cm.

– fragment masywnego gwoździa z kolistą, pła-
sko-wypukłą główką, z prostokątnym w prze-
kroju kolcem. Wymiary: zachowana długość  
4,6 cm, główka 2,2 × 2,5 cm, przekrój kolca  
0,6 × 0,8 cm.

– gwóźdź z wąską główką odkutą na jeden bok, 
z kolcem z prostokątnym w przekroju. Wymia-
ry: długość 6,2 cm, główka 0,6 × 1,7 cm, kolec 
0,2 × 0,4 cm.

– 2 prostokątne w przekroju kolce gwoździ o wy-
miarach: 0,5 × 0,5 i 0,3 × 0,7–0,7 × 0,9 cm.

– kawałek zgiętego pręta, długości 10,6 cm, 
o przekroju 0,3 × 0,6–0,5 × 0,8 cm. Surowiec 
ko walski?

2 – przedmioty z brązu: fragment szpilki z bardzo 
cienkiego drutu. Zachowana długość 4,2 cm, śred-
nica przekroju 0,08 cm.

3 – ceramika naczyniowa: z warstwy VIb pozyskano 
w sumie 215 drobnych ułamków, w tym 63 o faktu-
rze wczesnośredniowiecznej, 146 siwaków, 1 cegla-
sty z polewą i 5 kamionkowych.

a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej: 
wśród pozyskanych ułamków jest 6 części przy-
brzeżnych, 54 fragmenty brzuśców i 3 dna. Wyróż-
niono rodziny typów: D – 3 egz., i pojedyncze J,  
K i O/P (tabela 19) oraz 2 egz. den typu I.

b – siwaki: bardzo rozdrobniony zbiór, składa się  
z 15 brzegów, 130 części brzuśców i 1 dna.
– garnki z płaskim dnem – 2 fragmenty typu IV 

(ryc. 49).
– garnki z kulistym dnem: pojedyncze okazy za-

liczono do typu III i IV, a 4 egzemplarze mają 
cechy zbliżone do typów III–V (ryc. 48).

– dzbany – 4 okazy: 2 należą do typu I, po jednym 
do odmiany 1 i 2, 1 egz. do typu III, odmiany 2, 
i 1 typ nieokreślony (ryc. 52).

– ponadto wyróżniono brzeg miseczki typu I  
(ryc. 51) i należący najpewniej do kubeczka 
(ryc. 53: 10).

– wśród fragmentów brzuśców znalazł się jeden 
bardzo silnie wypalony (może wtórnie?), mający 
fakturę i przełam siwaka, ale na zewnątrz barwę 
ceglastą. Jest zdobiony na sposób naczyń wczes-
nośredniowiecznych, poziomymi żłobkami.

c – ułamek naczynia ceglastego z polewą.
d – naczynia kamionkowe:

– 2 fragmenty brzuśca naczyń z kamionki czerwo-
nawej. Jeden z powierzchnią zewnętrzną błysz-
czącą, szklistą, a wewnętrzną matową, drugi 
z obustronnie szklistą.

– 3 ułamki brzuśca naczyń o białawej barwie, 
chropawej powierzchni i siwym przełamie.

Chronologia warstwy VIb: XIV w.

I.9.2.3. Warstwa VIa
Charakterystyka: czarna próchnica z węgielkami 
drzew nymi, z grudkami gliny, z licznymi wtrętami 
piasku. Ponadto zawierała sporo łusek rybich oraz ka-
wałki cegieł i dachówek. W części stropowej zalegały 
przewarstwienia gliny, polepy, piasku i pyłu ceglane-
go, które stanowiły poziom wyrównawczy do posadzki 
ceglanej. Strop warstwy znajdował się 22,82–22,92 m 
n.p.m. Miąższość warstwy wynosiła 0,15–0,25 m.
W warstwę VIa zostały wbudowane konstrukcje cegla-
ne (obiekt nr 4a), przewiązane z ławą fundamentową 
budynku zamkowego – obiekt nr 4. Opisywana war-
stwa stykała się z ławą fundamentową obiektu 4 (nie 
była przezeń przecięta), ale była przecięta wkopem 
związanym z budową filara muru obronnego – obiekt 
nr 51 (ryc. 110, 131, 149–152).
Na stropie warstwy znajdowała się posadzka ceglana, 
w której stwierdzono układ cegieł w postaci krótkich 
zmieniających się pasm, zakłóconych naprawami. 
Kompozycja posadzki jest słabo czytelna z powodu 
zbyt małej zachowanej powierzchni (ryc. 110). Do po-
sadzki użyto także wtórnie cegieł fazowanych, profi-
lowanych (ryc. 34). Charakterystyka i wymiary cegieł 
zostały przedstawione w części dotyczącej zawartości 
warstwy VIa. W prezentacji zawartości warstwy osob-
no zostaną wydzielone materiały pochodzące z wkopu 
do konstrukcji ceglanej obiektu 4a i z jego wnętrza.
Zawartość warstwy VIa (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:

– 2 fragmenty noży, okaz lepiej zachowany ma głow-
nię o szerokości do 2 cm, grubość tylca 0,6 cm.

– mała sprzączka z kwadratową ramą, z płaskim 
kolcem. Wymiary: 1,5 × 1,5 cm.

– 9 fragmentów gwoździ z płasko-wypukłą głów-
ką, z płaskim prostokątnym w przekroju kol-
cem. Wymiary: zachowana długość 2,6–7,3 cm, 
główka 1,2 × 1,3–2,4 × 2,5 cm, przekrój kolca 
0,4 × 0,4–0,8 × 1 cm.

– 17 ułamków gwoździ – kolce o czworobocznym 
przekroju.

– 2 fragmenty sztabki, jeden z nich ma 9,4 cm dłu-
gości, 1,3–1,9 cm szerokości i 0,3–0,5 cm grubo-
ści (ryc. 30: 7).

– 2 kawałki bliżej nieokreślonych przedmiotów 
i dwa ułamki blachy.

2 – przedmioty z miedzi i brązu:
– fragment brakteata, odnoszonego ogólnie do 

XIII–XIV w. (wg określenia G. Horoszko, nu-
mizmatyka z Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie), znaleziony w bezpośrednim sąsiedztwie 
konstrukcji ceglanych.

– fragmenty guziczkowatej aplikacji z blaszki 
z brązu, podobnej do okazu z warstwy IV (por. 
wyżej). Grubość blaszki 0,02 cm.
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– fragment okucia lub zawieszki z miedzianej bla-
chy o grubości 0,1 cm.

3 – przedmioty szklane:
– drobny ułamek naczynia, bardzo silnie skorodo-

wany, o grubości ścianki 0,2–0,3 cm.
– 2 kawałki szybek okiennych, jeden z okazu 

o romboidalnej formie, z załuskanym brzegiem 
(ryc. 30: 9). Szkło jasnoseledynowe, powierzch-
nia silnie skorodowana. Grubość tafli szklanej 
0,15 i 0,4 cm.

4 – przedmioty z kości: fragment płytki z negatywem 
wyciętego krążka – odpad produkcyjny (ryc. 30: 6). 
Grubość płytki 0,25–0,3 cm.

5 – przedmioty z bursztynu: bryłka o barwie żółto-
miodowej, nieprzeświecająca, z zachowaną z jed-
nej strony korą. Bez śladów obróbki.

6 – ceramika naczyniowa: z warstwy VIa zebrano 
łącznie 543 fragmenty naczyń, w tym 2 należą-
ce do ludności kultury łużyckiej, 184 o fakturze 
wczesnośredniowiecznej, 333 należące do naczyń 
wypalonych w atmosferze redukcyjnej – siwaki,  
22 kamionkowe, 1 wykonany z białej glinki, 1 wy-
palony w atmosferze utleniającej.

a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej: są 
to 22 części przybrzeżne, 161 ułamków brzuśca 
i fragment dna. Części przybrzeżne zakwalifiko-
wano do rodzin typów C – 2 egz., D – 12, G – 4, 
J – 4 (tabela 19), a dno zaliczono do typu I.

b – siwaki: bardzo rozdrobniony materiał składa się 
z 19 brzegów naczyń, 299 części brzuśców i 15 
den. Wyróżniono wśród ułamków brzegów kilka 
rodzajów naczyń.
– garnki z kulistym dnem: wydzielono następują-

ce typy: I – 2 egz., III – 5 egz.: 2 odmiany 1 i 3 
odmiany 2, IV – 1 egz., V – 1 egz. oraz 5 o ce-
chach garnków typu III–V (ryc. 48).

– garnki kuliste na nóżkach, typ nieokreślony –  
2 fragmenty.

– garnki z płaskim dnem: 1 fragment typu II  
(ryc. 49).

– dzbany, typ nieokreślony – 1 fragment brzegu.
– pucharki: 2 fragmenty, jeden zdobiony poniżej 

wylewu głębokim żłobkiem (ryc. 53: 7).
– dna: rozpoznano pojedyncze okazy następują-

cych typów: II, odmiany b; IV, odmiany a1; IV, 
odmiany b2 i VI (ryc. 54–55).

– wśród części brzuśców na uwagę zasługuje ucho 
beleczkowate.

c – kamionka:
– 5 fragmentów naczyń z kamionki oliwkowosza-

rej i szarosiwej.
– 7 ułamków brzuśców naczyń z kamionki czer-

wonawej, trzy z nich mają powierzchnię obu-
stronnie gładką, szklistą, cztery są szorstkie.

– 10 fragmentów naczyń z białej kamionki.  
3 z nich reprezentują tzw. kamionkę muszlową, 
białą, szklistą, dalsze 3 białawoszarą z siwym 
przełamem, dalsze trzy mają barwę białawozło-
tawą, siwy przełam i są słabo spieczone, jeden 
ułamek ma barwę białą, lecz w różowym odcie-
niu i siwy przełam. 1 ułamek należy do dzba-
nuszka typu IV (ryc. 58).

d – drobny ułamek brzuśca naczynia wykonanego 
z białej glinki, pokryty z dwóch stron zgniłozielo-
ną polewą. Być może jest to import z Normandii.

e – fragment dna z wyodrębnioną, modelowaną stop-
ką, wykonany z gliny z małą domieszką gruboziar-
nistego tłucznia, wypalony w atmosferze utleniają-
cej. Ma barwę brązową, przełam dwubarwny.

7 – ceramika budowlana:
– 2 duże, płaskie dachówki, wykonane ręcznie 

z gliny bez domieszki, z rzadkimi przypadko-
wymi kamykami w formie wysypanej piaskiem, 
wypalone w atmosferze utleniającej. Obydwie 
pochodzą z obudowy kanalika przy konstruk-
cji ceglanej. Wymiary: długość 35,7 i 35,8 cm, 
szerokość 22,3 i 22,5–22,9 cm, grubość 2,4 i 2,1– 
2,5 cm (ryc. 33).

– fragment dachówki – gąsiora, wygięty kabłą-
kowato, wykonany z gliny bez domieszki, wy-
palonej w atmosferze utleniającej. Wymiary: 
wysokość 4,5 cm, szerokość 9,2 cm, grubość 1,3– 
1,6 cm.

– 3 dachówki tego samego typu, co wyżej opisane, 
ale o nieudanym wypale utleniającym, ceglaste 
z ciemnym przełamem. Mają 1,5 cm grubości.

– z posadzki ułożonej na stropie warstwy VIa wy-
brano cegły o następujących wymiarach (wy-
miary w mm):

Zawartość wkopu do konstrukcji ceglanej kanalika (ta-
bele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:
– nóż z prostym tylcem z przodu skośnie ścię-

tym, z rozpłaszczonym trzpieniem, z jedną za-
chowaną okładziną kościaną, przymocowa-
ną czterema miedzianymi nitami (ryc. 30: 10). 
Wymiary: długość ok. 21 cm, szerokość głowni  
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do 2,2 cm, grubość tylca do 0,5 cm, długość okła-
dziny 8,4 cm.

2 – przedmioty szklane: kawałki szyby okiennej o sele-
dynowej barwie, z zaawansowanym procesem ko-
rozji. Grubość tafli 0,26–0,64 cm.

3 – ceramika naczyniowa: z wkopu wydobyto 30 frag-
mentów naczyń: 10 o fakturze wczesnośrednio-
wiecznej, wśród których znajdował się ułamek 
brzegu garnka należącego do rodziny typów J;  
20 ułamków naczyń wypalonych w atmosferze 
redukcyjnej – siwaków, a między nimi fragment 
brzegu garnka z kulistym dnem typu I lub II 
i dzbana typu I.

Zawartość wnętrza kanału ceglanego:
1 – przedmioty żelazne: 2 ułamki kolców gwoździ.
2 – przedmioty szklane: fragment romboidalnej szybki 

witrażowej o jasnobłękitnej barwie, z załuskanym 
brzegiem, z bardzo silnie skorodowaną powierzch-
nią. Grubość tafli 0,2–0,4 cm.

Chronologia warstwy VIa: schyłek XIV w i 1. deka da 
XV w.

I.9.2.4. Warstwa VI
Charakterystyka: ciemnożółta glina, zanieczyszczo-
na wtrętami próchnicy. Powstała nad posadzką cegla-
ną. Na spągu warstwy, bezpośrednio nad posadzką, 
wystąpił miejscami drobny gruz ceglany z grudkami 
zaprawy (wynik rozbiórki?) zmieszany z próchni-
cą. Strop warstwy znajdował się na wysokości 23,05– 
23,23 m n.p.m., obniżając się w kierunku zachodnim 
(ryc. 147). Ta obniżająca się część warstwy dochodzi-
ła do progu furty, nakładała się na obiekt nr 4a i wci-
nała się wyraźnie w warstwy VIa i VIb. Wydaje się, że 
tę obniżoną część warstwy należy wiązać z częściową 
rozbiórką konstrukcji kanalika. Warstwa VI docho-
dziła do południowej ściany budynku – obiektu nr 4 –  
i w niektórych miejscach nakrywała wkop do budowy 
filara fundamentowego muru obronnego – obiekt nr 51  
(ryc. 149), w innych jakby była przecięta tym wkopem.
Warstwę VI, tworzącą pokład o grubości prawie  
40 cm, należy uznać za poziom niwelacyjno-użytko-
wy, powstały w wyniku jednorazowej akcji, wypełnia-
jący wnętrze bliżej nieokreślonego pomieszczenia. Być 
może na jej stropie znajdowała się kiedyś posadzka 
ceglana lub drewniana podłoga. Niewykluczone, że 
jej powstanie należałoby łączyć z zamurowaniem do-
mniemanego przejazdu bramnego. Nad warstwą VI 
zalegały już warstwy przemieszane, związane z zasy-
paniem starszych wykopów ziemią pochodzącą z ba-
dań T. Wieczorowskiego.
Zawartość warstwy VI (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:

– 3 zawiasy do okna, wykonane z grubej blachy 
zgiętej w pół, z głębokim wcięciem na grzbiecie, 
z dwoma zwiniętymi w rurkę końcami (ucha). 
Każdy z nich był zaopatrzony w 4 otwory na 

gwoździe. Zawiasy były siłą zerwane z umoco-
wania, bo ich otwory zewnętrzne są przerwane. 
Wymiary w cm (ryc. 30: 5):

– mały, zgięty gwóźdź z dużą, płasko-wypukłą 
główką (ryc. 30: 2). Wymiary: długość 2,3 cm, 
główka 2,4 × 3,1 cm.

– 3 duże gwoździe z płasko-wypukłą główką, 
z prostokątnym w przekroju kolcem. Wymiary 
w cm:

– 8 fragmentów kolców gwoździ o prostokątnym 
przekroju.

– 3 sztabki, może kawałki surowca kowalskiego.
2 – przedmioty miedziane: kawałek blaszki o grubości 

0,2–0,3 cm.
3 – przedmioty szklane: 2 kawałki szyby okiennej, cał-

kowicie skorodowane, o grubości 0,25–0,3 cm.
4 – ceramika naczyniowa: z warstwy VI wydobyto 

ogółem 67 ułamków naczyń.
a – ułamek związany z ludnością kultury łużyckiej.
b – 27 fragmentów o fakturze wczesnośredniowiecz-

nej, a między nimi ułamek brzegu garnka należą-
cego do rodziny typów J oraz dno typu I.

c – 37 drobnych fragmentów naczyń wypalonych w at-
mosferze redukcyjnej – siwaki, wśród których wy-
odrębniono brzeg garnka z kulistym dnem typu III 
(ryc. 48) oraz ułamek kubka lub pucharka, zdobio-
nego poniżej brzegu pojedynczym żłobkiem (ryc. 
53: 11).

d – fragment brzuśca naczynia kamionkowego o bia-
ławozłotoszarej powierzchni i siwym przełamie, 
o słabo spieczonym czerepie.

e – fragment naczynia toczonego na kole z gliny bez 
domieszki, z taśmowatym brzegiem, z wykształco-
nym okapem, wypalony w atmosferze utleniającej.

5 – ceramika budowlana: 3 fragmenty dachówek, dwie 
płaskie, jedna o szerokości 17 cm, o grubości 2– 
2,5 cm, oraz uszkodzony gąsior z masywnym za-
czepem przy końcu, zachowany do długości nieco 
ponad 22 cm, o szerokości 8,7 cm, grubości 1,2– 
1,5 cm (ryc. 35: 1). Wszystkie wykonane z gliny 
z bardzo małą domieszką piasku, wypalone w at-
mosferze utleniającej na kolor ceglasty.

6 – inne: z warstwy pochodzą dwie bryły zaprawy 
wapiennej o łukowatym profilu, związane z osa-
dzaniem gąsiorów na dachu. Zaprawa ma biało-
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różowawą barwę, zawiera dużą ilość grubego żwi-
ru i kamyków, a także grudki wapna.

Zawartość wkopu budowlanego do obiektu 51:
1 – ceramika naczyniowa: ogółem znaleziono 6 frag-

mentów brzuśców naczyń, 3 z garnków o fakturze 
wczesnośredniowiecznej oraz 3 ułamki naczyń wy-
palonych w atmosferze redukcyjnej, a między nimi 
brzeg garnka z kulistym dnem typu IV.

Chronologia warstwy VI: XV w. (głównie 2. połowa).

I.9.3. Nawarstwienia w obrębie  
  dziedzińca zamkowego

W północno-wschodnim narożniku wykopu, po ze-
wnętrznej, wschodniej stronie budynku zamkowego – 
obiektu nr 4, wyróżniono warstwy IIb i IIa. Warstwa 
starsza – IIb zalegała bezpośrednio nad wczesnośred-
niowieczną warstwą VIII, ale też częściowo nad IV, zaś 
młodszą należałoby wiązać z użytkowaniem budynku 
zamkowego – obiektu nr 4.

I.9.3.1. Warstwa IIb
Charakterystyka: ciemnopopielata, ilasta próchnica 
z nieznaczną ilością węgielków drzewnych, pojedyn-
czymi kawałkami cegły i grudek zaprawy wapiennej. 
Miała zaledwie 3–4 cm miąższości. Strop jej zalegał 
na wysokości 22,78–22,87 m n.p.m. Warstwę przecinał 
wkop związany z budową obiektu nr 4. Występowała 
częściowo w obrębie wnętrza tego obiektu, nakładając 
się skrawkiem na warstwę IV, przede wszystkim jednak 
w obrębie dziedzińca. Jest to poziom poprzedzający 
budowę obiektu nr 4 lub powstały najpóźniej na sa-
mym początku jego wznoszenia.
Zawartość warstwy IIb (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:
– 5 fragmentów masywnych gwoździ z płasko-wypu-

kłą główką. Wymiary lepiej zachowanych: główka 
2,1 × 2,6 cm i 2,5 × 2,5 cm, przekrój kolca 0,6 × 
0,7 i 1,2 × 1,3 cm.

– fragment przedmiotu skutego z trzech warstw su-
rowca (nóż?). Zachowana długość 3,8 cm.

2 – ceramika naczyniowa: z warstwy pozyskano ogó-
łem 133 ułamki naczyń: 24 o fakturze wczesno-
średniowiecznej, 106 wypalonych w atmosferze 
redukcyjnej – siwaki i 3 kamionkowe.

a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej:  
3 partie przybrzeżne garnków rodziny typów D 
oraz 21 części brzuśców.

b – siwaki: zespół składa się z trzech ułamków przy-
brzeżnych, wśród których wyróżniono garnek 
z kulistym dnem typu VI (ryc. 48) i 2 dzbany typu 
III, odmiany 1 (ryc. 52), pozostałe ułamki to partie 
brzuśców naczyń.

c – kamionka: trzy ułamki brzuśców naczyń o biało-
szarej barwie, z siwym przełamem i chropowatą 
powierzchnią.

Chronologia warstwy IIb: 1. połowa i początek 2. poło-
wy XIV w.

I.9.3.2. Warstwa IIa
Charakterystyka: czarna próchnica z dużą ilością gru-
dek gliny, węgielków drzewnych, kawałków cegły, 
ze sporadycznie spotykanymi łuskami rybimi. Strop 
znajdował się na poziomie 22,87–23,13 m n.p.m., zaś 
miąższość warstwy dochodziła do 0,33 m. Większą 
część powierzchni warstwy IIa zniszczyły różnego ro-
dzaju współczesne wkopy. Na stropie warstwy, na głę-
bokości 23,08–23,31 m n.p.m., zachowała się szczątko-
wo na małej powierzchni posadzka ceglana, tworząca 
poziom użytkowy dziedzińca odpowiadający posadzce 
w obrębie furty. Opisywana warstwa narastała w czasie 
istnienia budynku zamkowego – obiekt nr 4.
Zawartość warstwy IIa (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:

– stępiony czubek ostrza sierpa, zachowany do 
długości 7,4 cm, o szerokości do 1,5 cm i grubo-
ści 0,3–0,35 cm. 

– fragment gwoździa z kolistą, płasko-wypukłą 
główką, z prostokątnym kolcem oraz cztery kol-
ce. Wymiary lepiej zachowanego okazu: długość 
4,6 cm, średnica główki 1,2 cm.

– mały, silnie zniszczony gwóźdź do podkowy.
2 – ceramika naczyniowa: ogółem z warstwy zebra-

no 491 fragmentów: 5 mało charakterystycznych 
ułamków należących do ludności kultury łużyc-
kiej, 267 o fakturze wczesnośredniowiecznej,  
212 wypalonych w atmosferze redukcyjnej – siwaki 
i 7 ułamków kamionkowych.

a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecz-
nej: zespół składa się z 38 partii przybrzeżnych,  
224 fragmentów brzuśców i 5 den. Pod względem 
typologicznym określono 37 brzegów garnków, 
wyróżniając rodziny typów C – 1 egz., D – 21,  
G – 9, J – 5, K – 1 (tabela 19), a wśród den frag-
ment należący do typu I.

b – siwaki: bardzo rozdrobniony zbiór składa się z 16 
partii przybrzeżnych, 189 ułamków brzuśca i 7 
den. Wśród brzegów wyróżniono kilka rodzajów 
naczyń.
– garnki z kulistym dnem – 3 egzemplarze nale-

żące do typów III, odmiany 1, do IV oraz formę 
o cechach zbliżonych do typów III–V (ryc. 48).

– garnki z płaskim dnem – 4 egz.: pojedyncze 
okazy typu I, III, odmiany 1 i IV oraz forma 
zbliżona do typów III–V (ryc. 49).

– dzbany – 4 egz.: 2 typu I, odmiany 1 i 3, oraz po-
jedyncze typu III, odmiany 1 i typu IV (ryc. 52).

– fragment kubeczka (ryc. 53: 1).
– miseczki – 3 egz. należące do typów: I, II i III 

(ryc. 51).
– wśród den wyróżniono pojedyncze okazy na-

leżące do typów: III – 2 egz., po jednym do 
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odmiany a2 i b2; IV – 3 egz., pojedyncze należą 
do odmian a1, a2 i b3 (ryc. 54) oraz 1 do nie-
określonego typu.

c – naczynia kamionkowe:
– 2 fragmenty brzuśców naczyń o czerwonawofio-

letowej barwie, jeden o chropowatej powierzch-
ni, drugi na zewnątrz błyszczący, szklisty, a od 
wewnątrz matowy.

– 5 ułamków białych, o muszlowatej fakturze.
3 – ceramika budowlana:

– 4 kawałki dachówek, między nimi frag-
ment gąsiora z wysokim zaczepem na środku  
(ryc. 35: 2). Wykonano je z gliny żelazistej z do-
mieszką drobnych kamyków, wypalonej w at-
mosferze utleniającej. Miały 1,9–2 cm grubości.

– fragment czworobocznej płytki podłogowej 
o grubości 2,2 cm, wykonanej w formie wysypa-
nej drobnym piaskiem.

Chronologia warstwy IIa: 2. połowa XIV – 1. dekada 
XV w.

I.9.4. Nawarstwienia między zamkiem a kościołem,  
   między obiektami nr 25 a nr 4

Istniało tu bardzo wąskie przejście wypełnione war-
stwami IIIa–f, z wkopami budowlanymi niezmiernie 
istotnymi do rozwarstwienia chronologicznego obiek-
tów nr 2 i 4 (ryc. 110). Opis warstw podano według ko-
lejności narastania.

I.9.4.1. Warstwa IIIf
Charakterystyka: brązowa, silnie spiaszczona próchnica 
nasycona spalenizną, z wielką ilością grudek przepalo-
nej polepy. Treścią odpowiada warstwie VIc. Strop war-
stwy stwierdzono na poziomie 22,05–22,36 m n.p.m.; 
obniżał się generalnie w stronę południową, ale pod-
nosił się wyraźnie ku murom. Miąższość warstwy wy-
nosiła 0,1–0,3 cm. Warstwa ta nakładała się bezpośred-
nio na wczesnośredniowieczną warstwę VII. Warstwa  
IIIf wchodzi pod fundament obiektu nr 4, a jest prze-
cięta wkopem budowlanymi do obiektu nr 25 (ryc. 140). 
Należy ją, jak się wydaje, łączyć ze spaleniem i roz-
biórką bliżej nieokreślonego budynku poprzedzające-
go obiekt nr 4.
Zawartość warstwy IIIf (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:
– mały grot bełtu, z wyodrębnionym, rombowa-

tym grotem z czubkiem zbitym przy uderzeniu 
w coś twardego (mur?), ze stożkowatą tulejką  
(ryc. 36: 8). Wymiary: długość 4,95 cm, długość tu-
lejki 2 cm, jej średnica 1 cm.

– fragment gwoździa z kolcem o kolistym przekroju.
2 – przedmioty z brązu: pokrywa dzbana, najpewniej 

kamionkowego, z uchwytem w postaci siedzącego 
psa, z urwanym uchem zawiasa, z pięcioma otwo-
rami (jeden niewidoczny pod uchwytem). Pokry-
wę wykonano techniką kucia, psa odlano w formie, 

a następnie przylutowano do pokrywy (ryc. 36: 1). 
Wymiary: średnica 11,3–11,6 cm, grubość blachy 
0,14–0,24, średnica otworków 0,4–0,5 cm.

3 – ceramika naczyniowa: z omawianej warstwy wy-
dobyto ogółem 235 fragmentów: 169 naczyń o fak-
turze wczesnośredniowiecznej, 64 ułamki siwaków 
i 2 wypalone w atmosferze utleniającej.

a – zespół fragmentów o fakturze wczesnośrednio-
wiecznej: składał się z 23 części przybrzeżnych, 
141 ułamków brzuśców i 5 den. Wśród części 
brzegowych wyróżniono garnki rodzin typów D –  
3 egz., G – 4, J – 10, K – 5, R – 1 (tabela 19). 
Wszystkie dna należały do typu I.

b – siwaki: skromny ilościowo zespół; składa się  
z 2 części przydennych, z których jedna należała 
do garnka z kulistym dnem typu III, odmiany 2 
(ryc. 48), druga do dzbana typu IV (ryc. 52); po-
nadto zarejestrowano kawałek dna typu Ia (ryc. 54) 
oraz z 61 silnie rozdrobnionych części brzuśców.

c – naczynia wypalone w atmosferze utleniającej:
– fragment partii brzuśca o barwie ceglastej, 

z jasnobrązową, szklistą polewą od strony ze-
wnętrznej, na którą nałożono jakby żeberko 
z żółtobrązowego szkła. Naczynie wykonano 
z gliny bez domieszki. Jest to import z terenu 
Danii lub z ośrodków nad Morzem Północnym  
(ryc. 39: 9).

– fragment dna naczynia ceglastego ze śladami 
brązowoczerwonawej polewy w postaci drob-
nych kropeczek od strony wewnętrznej. Wyko-
nany z gliny z małą domieszką drobnego pia-
sku. Zachowały się ślady odcinania od koła.

Chronologia warstwy IIIf: schyłek 1. połowy i 2. poło-
wa XIII w.

I.9.4.2. Warstwa IIIe
Charakterystyka: ciemnopopielata, ilasta próchnica 
z małą ilością węgielków drzewnych, z dość dużą przy-
mieszką grudek i ułamków cegły, kawałków dachówek 
oraz grudek zaprawy wapiennej.
Strukturą nawiązuje do warstwy IV. Miejscami zalega 
bezpośrednio na warstwie VII. Nie występuje w części 
północnej przejścia między obiektami nr 25 i 4. Opisy-
wana warstwa jest przecięta wkopem budowlanym do 
fundamentu obiektu nr 25 i wchodzi pod obiekt nr 4 
(ryc. 141).
Zawartość warstwy IIIe (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:

– nóż z dwustronnie wyodrębnionym trzpieniem, 
prostym tylcem, ułamanym czubkiem, z bar-
dzo silnie zużytym ostrzem (ryc. 36: 9). Wy-
miary: długość 16,4 cm, szerokość głowni 1,2– 
1,7 cm, grubość tylca 0,2–0,4 cm, długość trzpie - 
nia 4,7 cm.
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– fragment stożkowatej tulejki, pogniecionej, mo-
że od grotu oszczepu. Wymiary: długość około 
1,8 cm, średnica około 1,9 cm.

– fragment kabłąka wiadra z haczykowatym za-
kończeniem, odkutego ze sztabki o romboidal-
nym przekroju (ryc. 36: 2). Wymiary: zachowa-
na długość 4,9 cm, przekrój 0,8 × 0,8 cm.

– 2 gwoździe z płasko-wypukłą główką i pro-
stokątnym w przekroju kolcem (ryc. 36: 10). 
Wymiary: długość 3,7 i 3,8 cm, rozmiar główki  
1,3 × 1,5 i 1,7 cm, przekrój kolca 0,4 × 0,4 i 0,4 
× 0,6 cm.

– kawałek kolca gwoździa.
– haczyk z drutu o długości 1,9 cm.
– pręt o kolistym przekroju – półwytwór lub su-

rowiec kowalski (ryc. 36: 7). Wymiary: długość 
15,8 cm, przekrój 0,4 × 0,6 cm.

2 – przedmioty szklane: kawałek szyby okiennej o gru-
bości 0,5–0,6 cm, z bardzo zaawansowaną korozją.

3 – przedmioty z kości: fragment beczułkowatej 
oprawki z kości odciętej piłką, zdobiony dwoma 
cienkimi żłobkami (ryc. 36: 6). Wymiary: wysokość 
2,2 cm, średnica około 1,9 cm.

4 – ceramika naczyniowa: ogółem z warstwy IIIe po-
zyskano 217 fragmentów, w tym 2 należące do 
ludności kultury łużyckiej, 106 o fakturze wczes-
nośredniowiecznej, 103 wypalone w atmosferze 
redukcyjnej – siwaki, 5 kamionkowych i ułamek 
wypalony w atmosferze utleniającej.

a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej: zes-
pół składa się z 13 części przybrzeżnych, 92 frag-
mentów brzuśców i jednego dna. Wśród partii 
przybrzeżnych wyróżniono garnki należące do 
rodzin typów D – 1 egz., G – 6, J – 4 (ryc. 38: 5),  
K – 2 egz. (tabela 19), a dno zaliczono do typu I.

b – siwaki: zespół składa się z 7 brzegów, 93 części 
brzuśców i 3 den. 2 fragmenty należą do garnków 
z płaskim dnem, jeden z nich zaliczono do typu 
IV (ryc. 49). 5 ułamków pochodzi z naczyń z ku-
listym dnem: 1 egz. należy do typu III, odmiany 
2; 2 egz. do typu IV i 2 do typów z grupy III–V  
(ryc. 48). Wśród den dwa egzemplarze należą do 
typu IV, odmiany a3 (ryc. 55). Między ułamkami 
brzuśców znalazło się taśmowate ucho.

c – naczynia kamionkowe:
– fragment brzuśca cienkościennego naczyńka 

o barwie czerwonawej, ze szklistą, błyszczą-
cą powierzchnią zewnętrzną, z wewnętrzną 
matową.

– 4 fragmenty z kamionki o barwie białawoszarej, 
niektóre ze złotawym lub różowawym odcie-
niem, z siwym przełamem.

d – mały ułamek brzuśca naczynia wykonanego z gli-
ny bez domieszki, wypalonej utleniająco na ko-

lor ceglasty, z powierzchnią zewnętrzną pokrytą 
zielonkawą polewą z brązowymi kropeczkami.

Chronologia warstwy IIIe: schyłek 1. połowy i 2. poło-
wa XIII w.

I.9.4.3. Warstwa IIId
Charakterystyka: ciemnopopielata próchnica z dużą 
ilością grudek gliny, z rzadkimi węgielkami drzew-
nymi. W części południowej wykopu warstwa składa 
się z przewarstwień dużej ilości polepy ze spalenizną 
i kawałkami cegieł. Przy spągu, wzdłuż fundamen-
tu obiektu nr 4, zalegała czarna próchnica z plackami 
gliny, z dużą ilością polepy i węgielków drzewnych 
wchodząca w swej niżej położonej części pod kamienie 
fundamentu. Natomiast wyższą partię warstwy przeci-
na wkop do obiektu nr 4. Ponadto przecina ją wkop do 
obiektu nr 25 (ryc. 140–141). Strop warstwy znajdował 
się 22,27–22,58 m n.p.m., opadając w stronę północną. 
Miąższość warstwy dochodziła do 0,3 m.
Zawartość warstwy IIId (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:

– prawdopodobny trzpień noża zachowany do 
długości 8,6 cm, mający prostokątny przekrój 
o wymiarach 0,3 × 0,6–0,5 × 1 cm.

– 6 gwoździ z dużą płasko-wypukłą główką i pro-
stokątnym w przekroju kolcem. Wymiary w cm:

– fragment gwoździa z wąską, odkutą na bok głów-
ką, z prostokątnym w przekroju kolcem. Wymia-
ry: główka 0,8 × 1,4 cm, kolec 0,5 × 1 cm.

– 3 kolce gwoździ, małe fragmenty.
– 3 fragmenty przedmiotów nieokreślonego typu.
– bryła ciężkiego żużla – fragment łupy z dużą 

zawartością żelaza, z przyklejonymi od dołu wę-
gielkami drzewnymi.

– bryła lekkiego żużla o pęcherzykowatej struk-
turze.

2 – przedmioty z brązu: szpilka z cienkiego drutu  
(ryc. 36: 3). Wymiary: długość 6,1 cm, średnica 
przekroju główki 0,25 cm, średnica drutu 0,1 cm.

3 – przedmioty szklane: fragment naczynia z pozio-
mym żeberkiem, z bezbarwnego szkła, z bardzo 
małą ilością kuleczkowatych banieczek gazowych, 
o grubości ścianki 0,1 cm (ryc. 36: 4).

4 – przedmioty z poroża: boczna płytka grzebienia 
grupy IB, może z rożkowato zadartym w górę 
końcem (typ II, odmiana 7?). Wymiary: szerokość  
2,4 cm, grubość 0,2 cm, szerokość szparki między 
ząbkami 0,04 cm (ryc. 36: 5).
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5 – ceramika naczyniowa: z warstwy wydobyto ogó-
łem 543 fragmentów, w tym 2 należące do ludności 
kultury łużyckiej, 159 o fakturze wczesnośrednio-
wiecznej, 355 wypalone w atmosferze redukcyjnej 
– siwaki, 24 kamionkowe oraz 3 inne.

a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej to:  
18 fragmentów przybrzeżnych, 136 z partii brzuś-
ców i 5 den. Wśród brzegów rozpoznano należące 
do rodzin typów D – 2 egz., G – 7, J – 5 i K – 4 (ta-
bela 19), a między dnami pojedyncze okazy typów 
I, II i III.

b – siwaki: zespół składa się z 29 fragmentów brzegów, 
319 części brzuśców i 7 den.
– garnki z kulistym dnem, tworzące największą 

grupę naczyń, należą do następujących typów: 
III – 6 egz., w tym 1 do odmiany 1, a 5 egz. do 
odmiany 2; typ IV – 3 egz., typ V – 3 egz., typ VI 
– 1 egz. oraz 2 ułamki o cechach typów II–III i 4 
zbliżone do typów III–V (ryc. 48).

– garnki z płaskim dnem reprezentuje jeden okaz 
typu II (ryc. 49). Dzbany – 6 okazów: 2 egz. 
typu I, należące do odmian 1 i 4, 1 egz. typu IV 
(ryc. 52) oraz 3 nieokreślonego typu.

– 1 egz. miski typu I, odmiany 1 i forma specjalna 
mis (ryc. 50) oraz miseczka typu II (ryc. 51).

– w grupie den wyróżniono IIa, IIb, IVa2 i VI  
(ryc. 54–55).

c – naczynia kamionkowe:
– kamionka o czerwonawej barwie – 6 fragmen-

tów różniących się fakturą i sposobem opraco-
wania powierzchni. Jeden ułamek brzuśca ma 
szorstką powierzchnię z powodu ziaren piasku. 
3 ułamki, w tym dno z wyodrębnioną, mode-
lowaną stopką mają błyszczącą, szklistą po-
wierzchnię zewnętrzną, a wewnętrzną matową, 
bez polewy. 2 fragmenty, w tym brzeg dzbanusz-
ka typu I i ułamek ucha z podniesionymi brze-
gami, mają powierzchnię obustronnie szklistą 
(ryc. 57).

– kamionka biała – w sumie 15 fragmentów, w tym 
zaledwie jeden ułamek brzegu dzbanuszka typu 
IV, odmiany 1, zdobiony poziomymi żłobkami 
o muszlowej strukturze czerepu. 8 ułamków 
brzuśców ma białawoszarą barwę i chropowatą 
powierzchnię oraz siwy przełam. Dalsze 3 mają 
barwę białawozłotoszarą z różowym odcieniem 
i siwy przełam.

– 3 fragmenty kamionki o szarosiwej barwie  
i o szorstkiej powierzchni z powodu ziarenek 
piasku, między nimi ułamek brzegu dzbanusz-
ka typu II, odmiany 4 (ryc. 58: A).

d – inne gliny:
– fragment brzuśca naczynia z żółtym przełamem, 

z powierzchnią czerwonawej, metalicznej barwy, 
zapewne import dolnosaski.

– ułamek brzuśca naczynia wypalonego w atmo s fe-
rze utleniającej (ceglasty czerep), z powierz chnią 
powleczoną na zewnątrz brązowozielonkawą po-
lewą, ze śladami malowania żółtą farbą. Naczynko 
wykonano z gliny zawierającej małą domiesz-
kę piasku. Może pochodzić z któregoś ośrodka 
duńskiego z XIV w.

– duży fragment przybrzeżny garnka o formie 
wczesnośredniowiecznej rodziny typów K, wy-
konany z gliny z małą domieszką piasku, wypa-
lonej w atmosferze utleniającej do barwy cegla-
stej (ryc. 56: 1).

6 – ceramika budowlana: 4 fragmenty dachówek: trzy 
wypalone w atmosferze utleniającej, ceglaste, ma-
jące 1,4; 1,8 i 2,1 cm grubości oraz fragment sła-
bo wypalony, „niedotleniony”, o barwie brązowej, 
mający 1,2 cm grubości.

Chronologia warstwy IIId: 1. połowa i może początek 
2. połowy XIV w.

I.9.4.4. Warstwa IIIc
Charakterystyka: występująca na małej przestrzeni, 
wąskim pasem wzdłuż obiektu nr 4 ciemnopopielata 
próchnica z licznymi węgielkami drzewnymi i drobny-
mi ułamkami cegły. Przecina ją wkop budowlany do 
obiektu nr 25. Miąższość warstwy dochodzi do 8 cm.
Zawartość warstwy IIIc (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne: drobny fragment bliżej nie-

określonego przedmiotu.
2 – przedmioty szklane: kawałek jasnoseledynowej 

szybki okiennej o silnie skorodowanej powierzch-
ni, mający 0,2 cm grubości.

3 – ceramika naczyniowa: pozyskano zaledwie 37 dro-
b   nych ułamków naczyń: 8 o fakturze wczesno-
średniowiecznej, 26 wypalonych w atmosferze re-
dukcyjnej – siwaki i 3 kamionkowe.

a – wśród ułamków o fakturze wczesnośredniowiecznej 
zachował się fragment garnka rodziny typów G.

b – siwaki: 1 fragment brzegu należy do garnka z pła-
skim dnem typu I (ryc. 49) oraz ułamek dzbana 
typu I, odmiany 1 (ryc. 52), pozostałe pochodzą ze 
środkowych partii naczyń. Fragment dna zaliczono 
do typu IV, odmiany a2 (ryc. 55).

c – naczynia kamionkowe:
– fragment brzuśca naczynia o czerwonawej bar-

wie, z powierzchnią obustronnie szklistą.
– ułamek brzuśca z białej kamionki o muszlowa-

tej strukturze.
– brzeg beczułkowatego kubeczka z szarosi-

wej kamionki z brązowymi plamami na po-
wierzchni zewnętrznej, z matowym wnętrzem  
(ryc. 58: C3).

Chronologia warstwy IIIc: schyłek XIII w. – 1. połowa 
XIV w.
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I.9.4.5. Warstwa IIIb
Charakterystyka: zielonkawa, silnie spiaszczona glina 
z przymieszką próchnicy. Strop warstwy znajdował 
się 22,40–22,95 m n.p.m., a jego kulminacja wystąpi-
ła mniej więcej na środku przejścia między kościołem  
a budynkiem zamkowym (obiekt nr 4). Od tego miej-
sca strop warstwy opadał w stronę północną i połu-
dniową, a zawsze w stronę obiektu nr 25. Przy takim 
układzie część warstwy wchodziła pod obiekt nr 4,  
a część została przecięta wkopem wiążącym się z jego 
budową. Ponadto przecinał ją wkop związany z funda-
mentowaniem obiektu 25. Miąższość warstwy IIIb wy-
nosiła 0,22 m (ryc. 140–141).
Zawartość warstwy IIIb (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne: 5 gwoździ z dużą płasko-

wypukłą główką, z płasko rozklepanym kolcem 
o przekroju prostokątnym. Wymiary dwóch lepiej 
zachowanych okazów: długość 6,1 i 9 cm, rozmiar 
główki 2,1 × 2,3 i 1,9 × 2,1 cm, przekrój kolca  
0,3 × 0,7 i 0,3 × 0,7–0,5 × 0,7 cm.

2 – ceramika naczyniowa: ogółem zebrano 103 ułam-
ki: 46 o fakturze wczesnośredniowiecznej, 56 siwa-
ków i 1 kamionkowy.

a – okazy o fakturze wczesnośredniowiecznej: 5 czę-
ści przybrzeżnych, 40 ułamków brzuśców i 1 dno. 
Między brzegami znajdują się należące do rodzin 
typów C – 1 egz., G i J – po 2 egz. (tabela 19), zaś 
dna zaliczono do typu III.

b – siwaki: zespół składa się z zaledwie 3 brzegów, 
z których 1 należy do garnka z kulistym dnem typu 
I, odmiany 1 (ryc. 48), zaś 2 do dzbanów, z których 
jeden zaliczono do typu IV (ryc. 52). Wśród 4 den 
rozpoznano pojedyncze należące do typów IV, od-
miany a1 i a2 oraz typu VI (ryc. 55).

c – fragment naczynia z białej kamionki z siwym prze-
łamem, słabo spieczony.

Chronologia warstwy IIIb: około połowy XIV w.

I.9.4.6. Warstwa IIIa
Charakterystyka: przewarstwienia żółtego piasku, 
zaprawy wapiennej, gruzu ceglanego (w tym więk-
sze kawałki) oraz próchnicy. Warstwa wystąpiła tylko 
w południowej, obniżającej się części wykopu, u wylo-
tu bramy. Jej strop znajdował się na wysokości 22,37–
22,85 m n.p.m. Należy ją wiązać z okresem intensyw-
nej działalności budowlanej. Stropowa część warstwy 
była już naruszona w czasie starszych badań T. Wie-
czorowskiego, wyżej zalegały już tylko warstwy prze-
mieszane, zasypiskowe, oznaczone jako I.
Zawartość warstwy IIIa (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne: fragment silnie zniszczonego 

gwoździa z płaską główką i prostokątnym w prze-
kroju kolcem.

2 – ceramika naczyniowa: ogółem zebrano 64 fragmen-
ty: 8 ułamków o fakturze wczesnośredniowiecz nej, 
45 siwaków, 10 kamionkowych i 1 innego rodzaju.

a – wśród ułamków o fakturze wczesnośredniowiecz-
nej znajduje się fragment garnka rodziny typów G.

b – w grupie siwaków wyróżniono jedynie dwa frag-
menty den typu IV, odmian a3 i b3 (ryc. 55), pozo-
stałe to silnie rozdrobnione części brzuśców.

c – naczynia kamionkowe:
– fragment brzuśca o czerwonawym zabarwie-

niu, o powierzchni zewnętrznej szklisto lśniącej  
a wewnętrznej matowej.

– 9 ułamków brzuśców naczyń z białej kamionki, 
z których 5 ma powierzchnię schropowaconą 
piaskiem, pozostałe mają przełam siwy i są sła-
bo spieczone.

d – drobny ułamek brzuśca naczynia o powierzchni 
czerwonawo zabarwionej, wykonane z gliny mają-
cej po wypale barwę żółtawą.

3 – kafle: 2 fragmenty przybrzeżne kafli garnkowych, 
wykonanych z gliny z małą domieszką piasku, wy-
palonej w atmosferze utleniającej na kolor ceglasty 
(ryc. 41: 2–3).

Chronologia warstwy IIIa: 2. połowa XIV w.

I.9.4.7. Wkop budowlany do obiektu nr 4
Został zarejestrowany na małej przestrzeni w środko-
wej części przesmyku między kościołem a budynkiem 
zamkowym – obiektem nr 4. Przecinał warstwę IIIb 
i niższe zalegające pod nią. Niewykluczone, że przeci-
nał też wyżej zalegającą warstwę, wyeksplorowaną już 
wcześniej w czasie badań w latach 1948–1952, na co 
nie zwrócono wówczas należytej uwagi. Z tego powo-
du nie sposób już z całą pewnością ustalić kolejności 
wznoszenia obiektów nr 25 i nr 4.
Zawartość wkopu:
Zawierał tylko 30 ułamków naczyń, w tym 15 o faktu-
rze wczesnośredniowiecznej, 11 siwaków, 1 ceglasty,  
3 kamionkowe.
a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej: 2 frag-

menty przybrzeżne garnków rodziny typów G, pozo-
stałe to części brzuśców.

b – siwaki: zachowały się jedynie drobne ułamki 
brzuś  ców.

c – bardzo mały fragment dna naczynia toczonego 
na kole, ze śladami odcinania, wykonanego z gli-
ny z małą domieszką drobnego piasku, wypalony 
w atmosferze utleniającej do barwy ceglastej.

d – kamionka: 3 ułamki o szklistej, muszlowatej struk-
turze, białawej barwy. Wśród nich znajduje się 
brzeg małego garnuszka, uznanego za formę spe-
cjalną. Naczynie to ma od środka sinawy odcień, 
zaś na powierzchni zewnętrznej są żółtobrązowe 
plamy. Górną część brzuśca zdobią ledwo widocz-
ne żłobki (ryc. 58: D1). Ponadto na uwagę zasłu-
guje fragment dna z wyodrębnioną, modelowaną 
stopką, zapewne od dzbanuszka.

Chronologia wypełniska wkopu: 2. połowa XIV – po-
czątek XV w. (?).



68

Część I. Stratygrafia i materiały zabytkowe

I.9.4.8. Wkop budowlany do fundamentu  
    obiektu nr 25

Dokładnie czytelny wkop, przecinający warstwy IIIb
–IIIe (ryc. 140–141). Nie wiadomo, jaka warstwa na-
kładała się na wkop, gdyż albo nie zachowała się, albo 
została wyeksplorowana już w czasie badań w latach 
1948–1952.
Zawartość wkopu:
1 – przedmioty żelazne: fragment silnie skorodowane-

go gwoździa.
2 – ceramika naczyniowa: pozyskano ogółem 126 

ułam ków: 12 należących do ludności kultury łu-
życkiej, 67 o fakturze wczesnośredniowiecznej,  
43 siwaki, 3 kamionkowe i 1 ceglasty z polewą.

a – naczynia kultury łużyckiej zostały najpewniej wy-
dobyte w czasie kopania rowu fundamentowego, 
który dotarł do calca przez poziom osadniczy tej 
kultury.

b – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej także 
znalazły się we wkopie, podczas jego zasypywa-
nia wcześniej wydobytą ziemią. Zespół składa się  
z 4 części przybrzeżnych, 60 ułamków brzuśców 
i 2 den. Wyróżniono pojedyncze okazy garnków 
rodzin typów C, D i G oraz 2 egz. typu J (tabela 
19), a wśród den zidentyfikowano fragment typu I.

c – siwaki: 4 części przydenne i 39 z brzuśców. Na 
podstawie części brzegowych wyróżniono gar-
nek z kulistym dnem typu IV (ryc. 48), garnek 
z płaskim dnem typu VII (ryc. 49) i 2 fragmenty 
dzbanów typu I, jeden odmiany 1, drugi odmia ny  
3 (ryc. 52).

d – naczynia kamionkowe:
– fragment brzuśca naczynia o czerwonawej bar-

wie, o powierzchni zewnętrznej szklistej, błysz-
czącej, a wewnętrznej matowej, gładkiej.

– fragment brzuśca naczynia o barwie białawozło-
toszarej, z siwym przełamem.

– ułamek dna z wyodrębnioną, modelowaną stop-
ką, mający barwę białą z różowawym odcie-
niem, siwy przełam i schropowaconą piaskiem 
powierzchnię.

e – drobny ułamek brzuśca naczynia wykonanego 
z gliny z małą ilością drobnego piasku, wypalony 
w atmosferze utleniającej na kolor ceglasty, z po-
wierzchnią zewnętrzną pokrytą żółtozielonkawą 
polewą.
Chronologia wkopu: 2. połowa XIV w.

I.9.5.  Nawarstwienia między obiektem nr 25  
   a prezbiterium kościoła św. Ottona

I.9.5.1. Warstwa Ve
Charakterystyka: wyodrębniona na małej przestrze-
ni między fragmentem muru – obiektem nr 28 –  
a obiektem nr 25 (ryc. 138 i 140). Jest to spiaszczona gli-
na z przymieszką próchnicy, nakładająca się na kamie-
nie fundamentu obiektu nr 25. Wystąpiła na poziomie 

21,88–22,30 m n.p.m., wykazując bardzo silny spadek 
w kierunku południowym. Miąższość 0,10–0,20 m. 
Pod nią zalega mierzwiasta warstwa związana z osad-
nictwem wczesnośredniowiecznym.
Zawartość warstwy Ve:
1 – ceramika naczyniowa (tabela 18c):
a – 6 ułamków naczyń o fakturze wczesnośrednio-

wiecznej, między nimi brzeg garnka rodziny ty-
pów J.

b – 20 drobnych ułamków siwaków, między nimi dwa 
fragmenty den typu IV, odmiany a1 i a2 (ryc. 55).

c – 2 ułamki naczyń z białawej kamionki, z siwym 
przełamem, z powierzchnią schropowaconą zia-
renkami piasku.

Chronologia warstwy Ve:1. połowa XIV w. – początek 
2. połowy XIV w.

I.9.5.2. Warstwa Vd
Brązowa, ilasta próchnica z dużą ilością wtrętów gliny, 
zawierająca nieliczne kawałki cegły i zaprawy wapien-
nej. Strop warstwy znajdował się na wysokości 21,78–
21,92 m n.p.m. Zalegała na mierzwiastej warstwie 
wczesnośredniowiecznej. Jej miąższość dochodziła do 
0,2 m (ryc. 140). W warstwę były wkopane groby ozna-
czone nr 2–5/77 (por. podrozdział I.9.5.6). Warstwa 
wydaje się starsza od obiektu 25. Na warstwie osadzono 
podstawę obiektu nr 28.

Zawartość warstwy Vd (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:
– mały ułamek głowni noża o szerokości 1,6 cm 

i grubości tylca 0,5 cm.
– owalne ogniwko ze spłaszczonego drutu, o wymia-

rach 0,4 × 2 × 2,5 cm.
– fragment silnie skorodowanego gwoździa z płasko-

wypukłą główką o wymiarach 1,8 × 2,2 cm.
– prostokątny kawałek grubej blachy ze śladem 

otworu (okucie?, zawias?). Wymiary 2,5 ×  
3,4 cm, grubość 0,2 cm.

2 – przedmioty miedziane: pasek blachy. Wymia-
ry: długość 9,8 cm, szerokość 1,8–2 cm, grubość  
0,09 cm.

3 – przedmioty szklane: kawałek seledynowej szybki 
okiennej o grubości 0,2 cm, z załuskaną krawędzią 
z nieznacznie skorodowaną powierzchnią.

4 – ceramika naczyniowa: z  warstwy wydobyto w su-
mie 129 ułamków naczyń: 71 o fakturze wczesno-
średniowiecznej, 53 siwaków, 1 ceglasty z polewą 
i 4 kamionkowe.

a – ułamki o fakturze wczesnośredniowiecznej: zbiór 
składa się z 11 części przybrzeżnych, 57 ułamków 
brzuśca i 3 den. Wśród brzegów garnków wyróż-
niono należące do następujących rodzin typów: po 
2 okazy do typów D, G i K, a 3 do J (tabela 19), 
natomiast 2 dna należą do typu I.
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b – siwaki: zespół składa się z 4 partii przybrzeżnych 
i 49 drobnych ułamków brzuśca. Wyróżniono 
dwa garnki z kulistym dnem, jeden typu V, drugi 
o cechach typów III–V (ryc. 48), garnek z płaskim 
dnem typu V (ryc. 49) i dzban typu I, odmiany 4 
(ryc. 52).

c – fragment brzuśca naczynia wykonanego z gliny 
bez domieszki, wypalonej w atmosferze utlenia-
jącej, o ceglastej barwie czerepu, pokryty na ze-
wnątrz zielonkawożółtą, szklistą polewą, ze śla-
dem doklejonej ciemnoniebieskiej lub granatowej 
aplikacji. Zapewne import skandynawski.

d – kamionka:
– fragment dna naczynia o oliwkowej barwie, 

z grubą, wyodrębnioną, modelowaną stopką, 
wykonany z gliny z dużą ilością drobnego pia-
sku z pojedynczymi kamykami, z szorstką po-
wierzchnią z powodu ziarenek piasku.

– ułamek brzuśca naczynia o czerwonawej bar-
wie, o powierzchni schropowaconej piaskiem.

– 2 fragmenty naczyń z białoszarej kamionki, z si-
wym przełamem, ze schropowaconą powierzch-
nią, jeden pochodzi z dna z wyodrębnioną, mo-
delowaną stopką.

Chronologia warstwy Vd: 2. połowa XIII w.

I.9.5.3. Warstwa Vc

Charakterystyka: brązowa próchnica, miejscami z dość 
dużą przymieszką mierzwy, z węgielkami drzewny-
mi, okruchami cegieł, dachówek, grud zaprawy wa-
piennej (porozbiórkowe, bo z odciskami cegieł). W 
części południowej wykopu zawierała szczególnie 
dużą ilość gruzu rozbiórkowego i zaprawy. Na spą-
gu warstwy zalegała bardzo cienka warstewka czyste-
go, żółtego piasku, która oddziela ją od nawarstwień 
wczesno średniowiecznych. Warstwa Vc nakłada się na 
dolne partie fundamentu obiektu 25 i na obiekt nr 28  
(ryc. 140). Jej strop znajdował się 21,95–22,19 m 
n.p.m., a miąższość wynosiła 0,2–0,5 m. Wydaje się, 
że jest to poziom niwelacyjny powstały, być może, już 
w czasie budowy kościoła zamkowego, a najpewniej 
w czasie budowy obiektu nr 25.
Zawartość warstwy Vc (tabele 18a–c)
1 – przedmioty żelazne:

– fragment głowni noża.
– fragment gwoździa z płasko-wypukłą główką  

i 4 ułamki kolców o prostokątnym przekroju. 
Wymiary: zachowana długość 4,8 cm, główka 
1,6 × 1,9 cm, kolec 0,4 × 0,5 cm.

– fragment podkowy z zaczepem na końcu, bar-
dzo silnie skorodowanej (ryc. 37: 6). Wymiary: 
zachowana długość 11 cm, wysokość zaczepu 
1,2 cm.

2 – przedmioty miedziane:
– uszkodzona, w przybliżeniu kwadratowa pod-

kładka do nitu, wykonana z blachy o grubości 
0,09 cm.

– kawałek blachy – ścinek?
3 – przedmioty kamienne: uszkodzona osełka z łupku 

(ryc. 37: 19). Wymiary: zachowana długość 6 cm, 
szerokość 1,6–2 cm, grubość 0,7–0,8 cm.

4 – ceramika naczyniowa: ogółem znaleziono 308 
ułamków, w tym 3 należące do ludności kultury 
łużyckiej, 106 o fakturze wczesnośredniowiecz-
nej, 182 siwaki, 16 kamionkowych i 1 ceglasty 
z polewą.

a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej: ze-
spół składa się z 8 partii przybrzeżnych, 95 frag-
mentów brzuśców i 3 den. Rozpoznano 3 okazy 
garnków rodziny typów D i 5 typu G, jedno z den 
zaliczono do typu I.

b – siwaki. Zbiór składa się z 19 części przybrzeżnych, 
159 ułamków brzuścówch i 4 den. Wyróżniono:
– 15 fragmentów garnków z kulistym dnem, 

z których 2 egz. zostały zaliczone do typu II,  
5 do typu III: odmiana 1 – 4 egz., odmiany 2 – 
1 egz., typ VI – 1 egz. i 6 egz. o cechach typów 
III–V (ryc. 48).

– 1 egz. garnka z płaskim dnem typu I (ryc. 49).
– 1 okaz dzbana typu I, odmiany 1 (ryc. 52).
– 2 egz. mis typu I (ryc. 50: 2–3 ).
– 1 miseczka typu I (ryc. 51).
– wśród den są pojedyncze okazy typu I, odmiany 

b; IV, odmian a2, a3, b1 (ryc. 54–55).
c – naczynia kamionkowe:

– 7 fragmentów kamionki o czerwonawej barwie,  
a między nimi 6 o zewnętrznej powierzchni 
szklistej, błyszczącej, zaś wewnątrz matowej oraz 
jeden z szorstką powierzchnią. Jeden ułamek 
brzegu pochodzi z dzbanuszka typu I (ryc. 57).

– 8 ułamków naczyń z kamionki o białawosza-
rym zabarwieniu, z siwym przełamem, niektóre 
o różowawym odcieniu.

– fragment brzuśca naczynia kamionkowego 
o oliwkowej barwie.

d – fragment brzuśca naczynia wykonanego z gliny 
z małą ilością drobnego piasku, wypalonego w at-
mosferze utleniającej do ceglastej barwy, z dwu-
barwnym przełamem, z powierzchnią zewnętrzną 
pokrytą czerwonawą polewą.

Chronologia warstwy Vc: 2. połowa XIV w.

I.9.5.4. Warstwa Vb
Charakterystyka: zielonkawożółty piasek gliniasty, 
przewarstwiony próchnicą, z grudkami gliny, z plac-
kami i wylewkami zaprawy wapiennej o grubości do 
3 cm na stropie. Opisywana warstwa występowała 
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jedynie na małej przestrzeni w północnej części wyko-
pu (ryc. 140). Ziemią tworzącą warstwę obsypano dol-
ną część fundamentu obiektu nr 25, najpewniej jeszcze 
w trakcie jego wznoszenia. Na przestrzeni 1,5 m spa-
dek warstwy wynosił 0,7 m. Warstwa Vb nakładała się 
na obiekt nr 28. Placki i wylewki zaprawy wapiennej na 
stropie warstwy wskazują, że łączy się bezpośrednio 
z budową wyższych partii obiektu nr 25. Strop warstwy 
stwierdzono na poziomie 22,10–22,80 m n.p.m. Miąż-
szość dochodziła do 0,4 m.
Zawartość warstwy Vb (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:

– fragment niezidentyfikowanego ostrza o soczew-
kowatym przekroju (ryc. 37: 1). Wymiary: za-
chowana długość 4,8 cm, szerokość 1,8 cm, gru-
bość 0,7 cm.

– fragment okucia pochwy noża (?), wykonanego 
z blachy zgiętej na pół i spiętej z jednego boku 
żelaznymi nitami. Jest bardzo silnie skorodowa-
na. Wymiary: zachowana długość 6,2 cm, szero-
kość 2,4–3,2 cm.

– fragment podkowy z wysokim zaczepem na 
koń cu. Wymiary: zachowana długość 6 cm, wy-
sokość zaczepu 1,8 cm.

– półkolisty kabłąk sprzączki do pasa, wykuty 
z rozpłaszczonej sztabki surowca (ryc. 37: 4).

– czworoboczna podkładka do nitu (ryc. 37: 2), 
o wymiarach 2,5 × 3 cm, o grubości 0,4 cm.

– 5 fragmentów gwoździ, 2 z zachowaną pła-
sko-wypukłą główką. Ich wymiary: długość  
3 i 3,3 cm, główka 2 × 2,2 cm, przekrój kolca 
0,5–0,55 cm.

2 – ceramika naczyniowa: z warstwy wydobyto 246 
skorup: 5 należy do ludności kultury łużyckiej,  
143 to naczynia o fakturze wczesnośredniowiecz-
nej, 93 siwaki, 4 kamionkowe i 1 z żółtej gliny.

a – naczynia o fakturze wczesnośredniowiecznej: 
zespół składa się z 23 części przybrzeżnych, 119 
ułamków brzuśców i 1 dna. Na podstawie części 
przybrzeżnych wyróżniono garnki rodzin typów C 
– 1 egz., D – 10, G – 5, J – 3, O/P – 1 i R – 1 egz. 
(tabela 19). Dno należy do typu I.

b – siwaki: 6 części przybrzeżnych i 87 ułamków brzu-
śców. Wyróżniono:
– 2 fragmenty garnków z kulistym dnem należące 

do typu III, odmiany 2 i typu IV (ryc. 48).
– fragment garnka z płaskim dnem typu I (ryc. 49).
– ułamek dzbana typu I (ryc. 52).
– miseczkę typu I (ryc. 51).
– 1 brzeg należy do garnka nieokreślonego ro dzaju.

c – kamionka:
– 2 ułamki brzuśca naczyń o czerwonawej barwie, 

jeden o powierzchni szorstkiej, drugi ze szklistą 
polewą na zewnątrz, wewnątrz matowy.

– fragment brzuśca naczynia o białawoszarozłotej 
barwie powierzchni, z siwym przełamem, o sła-
bo spieczonym czerepie.

– ułamek brzuśca naczynia z oliwkowoszarej 
kamionki.

d – drobny fragment brzuśca naczynia z żółtawej, sil-
nie wypalonej gliny z dużą ilością drobnego pia-
sku, powleczony zewnątrz czerwonoburaczkowej 
barwy angobą. Od wnętrza znajdowały się tylko 
plamki takiej samej angoby. Najpewniej jest to im-
port z terenów dolnosaskich.

Chronologia warstwy Vb: 2. połowa XIV w.

I.9.5.5. Warstwa Va
Charakterystyka: przewarstwienia brązowej, sypkiej, 
spiaszczonej próchnicy, z gliną, soczewkami gruzu ce-
glanego, z przymieszką węgielków drzewnych i grudek 
gliny skupiających się na stropie.
W warstwie znalazło się stosunkowo dużo luźnych 
kości ludzkich. W warstwą Va wiążą się niektóre wko-
py grobowe, ale nie przecinały jej od samego stropu. 
Jedynie jama grobu nr 6/77 ujawniła się tuż poniżej 
stropu warstwy. Inne jamy grobowe zarysowały się do-
piero w dolnej części warstwy. Strop warstwy zalegał 
na poziomie 22,53–23,08 m n.p.m., wykazując spadek 
w stronę prezbiterium kościoła. Miąższość warstwy 
wynosiła 0,4–0,9 m (ryc. 140).
Na stropie warstwy, między murami ambitu i prezbite-
rium, ułożono posadzkę ceglaną (obiekt nr 210), stosu-
jąc mozaikowy układ prostokątnych bloków obejmują-
cych po parę cegieł, a w niektórych miejscach motyw 
jodełkowy. Na środku wykopu posadzka tworzyła wy-
raźne zapadlisko, a w kilku miejscach była naruszo-
na współczesnymi wkopami kanalizacyjnymi. Strop 
posadzki zalegał na poziomie 22,60–23,25 m n.p.m.  
(ryc. 110 i 133). Na poziomie posadzki przerwano 
badania na lata 1948–1952. Warstwa Va ma charakter 
poziomu niwelacyjnego powstałego najpierw po zbu-
dowaniu obiektu nr 25, a później także na skutek prze-
mieszania wykopami grobowymi oraz prac remonto-
wych po pożarze kościoła.
Zawartość warstwy Va (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:

– niewielki fragment głowni noża mającej 1,7 cm 
szerokości i 0,4 cm grubości.

– tulejka wykuta z blachy, zwężająca się w jedną 
stronę. Wymiary: zachowana długość 4,2 cm, 
średnica 1–1,1 cm.

– podkowiasta sprzączka z kolcem (ryc. 37: 5). 
Wymiary: 2,8 × 3 cm, przekrój kabłąka 0,3 × 
0,5 cm, długość kolca 3,2 cm.

– przedmiot trójramienny z uchem na jednym 
z ramion, dwa pozostałe zaopatrzone w kolce. 
Może ucho od wiadra? (ryc. 37: 3).Wymiary: 
długość 5,4 cm, rozpiętość ramion 5,9 cm, gru-
bość do 0,4 cm.
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– 2 kółka z drutu o kolistym przekroju (ryc. 37: 10). 
Wymiary: średnica 2,5–3 cm, przekrój drutu  
0,35–0,5 cm.

– fragment okucia okna lub skrzyni, wykonanego 
z blachy o grubości 0,25 cm, z zachowanym śla-
dem mocującego gwoździa.

– owalna blaszka wielkości 2,3 × 2,9 cm, o grubo-
ści 0,2 cm, z wygiętym językowatym zaczepem.

– masywny hak (może do zawiasa okienne-
go), płasko skuty w kolankowatym zgięciu  
(ryc. 37: 11). Wymiary: długość 7 cm, wysokość 
haka 3,6 cm, przekrój kolca 0,3 × 0,5 – 0,8 × 
0,8 cm.

– gwóźdź z płasko-wypukłą główką, z prosto-
kątnym w przekroju kolcem, wbity w bliżej 
nieokreślony przedmiot kościany (oprawka?) 
o kolistym przekroju, z profilowanym bokiem. 
Kość była odcięta przy pomocy piłki (ryc. 37: 9). 
Wymiary: długość gwoździa 8,5 cm, jego głów-
ka 1,8 × 1,9 cm, przekrój kolca 0,3 × 0,6–0,7 × 
0,9 cm, długość przedmiotu z kości 1,7 cm, jego 
średnica 2,3 cm.

– 62 gwoździe: w tym: 4 całkowicie zachowane, 
14 z zachowanymi płasko-wypukłymi główkami 
i 44 różnej wielkości kolce o przekroju prostokąt-
nym. Wymiary całkowicie zachowanych (w cm):

– 2 ułamki nieokreślonych przedmiotów.
– 5 sztabek, (półwytwory kowalskie) o przekroju pro-

stokątnym (ryc. 37: 12) lub kolistym (ryc. 37: 13).
– 3 kawałki blachy lub przedmiotów z blachy.
– żużle: fragment łupy o półkolistym przekroju, 

żużel kowalski z bardzo dużą zawartością żela-
za, zeszklony sopel żużlowy oraz trzy żużle lek-
kie o pęcherzykowatej strukturze.

2 – przedmioty z brązu:
– moneta z mennicy pyrzyckiej z XV w. (Dan-

nenberg nr 222, określenie mgr G. Horoszko 
z Działu Numizmatycznego Muzeum Narodo-
wego w Szczecinie).

– silnie uszkodzony ciężarek do wagi z żelaznym 
rdzeniem w otoczce z brązowej blachy. Ma be-
czułkowaty kształt (ryc. 38: 8). Wymiary: wyso-
kość 1,9 cm, średnica 2,2 cm.

– mała sprzączka do pasa, wykonana z taśmy 
brązowej, zgiętej w podkowę spiętą nitem po-
przecznym, będącym jednocześnie oporem dla 
kolca. Kolec osadzono na środku przewężonej 
części kabłąka. Sprzączka została przymoco-
wana do paska przy pomocy blaszki nawiniętej 
na kabłąk i spiętej ze skórą za pomocą nitów  

(ryc. 37: 7). Wymiary: rama sprzączki 1,5 ×  
1,6 cm, grubość taśmy kabłąka 0,1–0,18 cm, 
średnica nitu 0,32, długość kolca 1,9 cm, gru-
bość blaszki 0,03 cm.

– fragment nieokreślonego przedmiotu z blaszki.
3 – przedmioty szklane:

– fragment naczynia z bezbarwnego szkła za-
wierającego bardzo dużą ilość drobnych pęche-
rzyków, z powierzchnią opalizującą, miejscami 
łuszczącą się. Grubość ścianki 0,13–0,18 cm.

– fragment wielobocznej szklanicy typu fletowego 
ze ściankami zdobionymi naklejonymi nitkami 
szklanymi. Powierzchnia silnie skorodowana, 
pokryta ciemnobrązową patyną. Grubość ścian-
ki 0,1–0,23 cm.

– 3 kawałki jasnoseledynowych szybek witrażo-
wych o grubości 0,2–0,25 cm, ze śladami orna-
men tacji malowanej ciemnobrązową farbą. 
Wśród nich jeden ułamek z załuskaną krawę-
dzią (ryc. 37: 17–18).

– 14 ułamków szybek okiennych o grubości tafli 
0,1–0,4 cm, w tym 1 o żółtoseledynowej, a 8 o se-
ledynowej barwie. Wszystkie mniej lub bardziej 
skorodowane, o łuszczącej się powierzchni.

4 – przedmioty kamienne:
– fragment osełki z łupku kwarcytowego, mający 

1,6 cm szerokości i 0,7 cm grubości.
– dwustożkowaty przęślik wytoczony z wapienia 

(ryc. 3, 16). Wymiary: wysokość 2 cm, średnica 
3,15 cm, średnica otworu 0,86 cm.

5 – przedmioty z kości: fragment tak zwanego grze-
bienia tkackiego z długimi, wyłamanymi zębami, 
z otworkiem w uchwycie, wykonany z płytki wy-
ciętej piłką (ryc. 37: 15).

6 – ceramika naczyniowa: z warstwy Va pozyska-
no ogółem 2110 fragmentów, w tym 24 należą-
ce do ludności kultury łużyckiej, 1291 o fakturze 
wczesno  średniowiecznej, 733 naczyń wypalonych 
w atmosferze redukcyjnej – siwaki bez polewy  
i 2 toczone, z polewą, 5 ułamków wypalonych 
w atmosferze utleniającej – ceglaste z polewą,  
52 fragmenty kamionkowe i 3 z innych glin.

a – mało charakterystyczne ułamki brzuśców bliżej 
nieokreślonych rodzajów naczyń ludności kultury 
łużyckiej.

b – fragmenty naczyń o fakturze wczesnośrednio-
wiecznej: 133 części przybrzeżne, 1123 partie 
brzuśców i 35 den. Partie przybrzeżne pozwoli-
ły wyróżnić garnki następujących rodzin typów: 
A/B – 2 egz., C – 6 egz., D – 20, G – 46, H – 1,  
J – 43, K – 11, M – 1 i R – 3 egz. (tabela 19). Wśród 
den rozpoznano okazy typu I – 24 egz. i typu II –  
1 egz.

c – siwaki: zespół składa się z 74 części przybrzeżnych, 
643 ułamków brzuśców i 16 den. Wyróżniono 
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kilka form naczyń zróżnicowanych pod względem 
funkcjonalnym:
– garnki z kulistym dnem. Tworzą największą 

grupę 45 okazów. Wyróżniono następujące typy: 
I – 2 egz., w tym 1 należący do odmiany 1, typ I 
lub II – 4 egz., II – 4 egz.: 3 odmiany 1 i 1 od-
miany 2, typ III – 13 egz., w tym: 7 odmiany 1, 
4 odmiany 2, typ IV – 3, typ V – 2 i 18 okazów 
o cechach typów III–V (ryc. 48).

– garnki z płaskim dnem. Reprezentują je poje-
dyncze okazy typów I i IV (ryc. 49).

– dzbany należące do typów I – 10 okazów, III –  
3 egz. i IV – 1 egz. (ryc.52).

– ułamek kubka (ryc. 53: 8) i pucharka (ryc. 53: 9), 
4 okazy misek oraz 2 egz. miseczek – po 1 egz. 
typu I i II (ryc. 51).

– wśród fragmentów den są okazy należące do na-
stępujących typów i odmian: 3 do typu I: 2 egz. 
odmiany a, 1 odmiany b1; 2 egz. typu II, po jed-
nym do odmian a i b; 2 egz. typu III, pojedyncze 
odmiany b1 i b3; 7 egz. typu IV, odmian: a1 –  
1 egz., a3 – 2, a5 –1, b2 – 1 i b3 – 2 egz., 1 egz. 
typu VI i 1 okaz nieokreślony (ryc. 54–55).

d – siwaki toczone na kole, pokryte polewą:
– fragment garnka z brzegiem wychylonym na ze-

wnątrz, ze zgrubiałym wylewem skośnie ściętym 
na zewnątrz, wykonany z gliny z dużą ilością 
drobnego piasku, silnie wypalonej (na granicy 
spieku), pokryty od strony wnętrza ciemnozie-
loną polewą (ryc. 40: 3).

– fragment brzuśca naczynia o podobnej glinie 
i wypale, ale pokryty na zewnątrz zgniłozieloną 
polewą.

e – naczynia ceglaste z polewą:
– fragment brzegu naczynia z żółtozieloną polewą 

od wewnątrz, wykonany z gliny z bardzo małą 
domieszką drobnego piasku, ma dwubarwny 
przełam (ryc. 39: 5).

– ułamek brzegu małego, cienkościennego na-
czyńka pokrytego obustronnie żółtobrązową po-
lewą z brązowymi plamkami, wykonany z gliny 
bez domieszki, zapewne import skandynawski 
z XIII/XIV w. (ryc. 39: 2).

– ułamek części brzuśca naczynia, generalnie 
rzecz biorąc, ceglastego, ale od strony we-
wnętrznej ze śladami działania bardzo wysokiej 
temperatury (prawie spiek), dającej w efekcie 
zabarwienie podobne jak u naczyń z czerwona-
wej kamionki. Od strony zewnętrznej jest po-
wleczony jasnobrązową polewą, na którą nało-
żono żółtą i zielonożółtą farbą motywy liściowe  
(ryc. 39: 7). Niewątpliwie jest to import.

– fragment uchwytu lub nóżki naczynia wykona-
nego z gliny z niewielką przymieszką drobnego 
piasku, o powierzchni pokrytej zielonkawożół-
tą, szklistą polewą.

– ułamek brzuśca naczynia pokrytego od zew-
nątrz brązową, szklistą polewą. Zapewne import 
skandynawski z XIII/XIV w.

f – naczynia kamionkowe: zespół liczący 52 fragmenty 
jest bardzo zróżnicowany, składa się z 11 fragmen-
tów kamionki czerwonawej, 1 ułamka oliwkowej, 
36 białej i 4 siwej barwy.
– kamionka czerwonawa. Ułamki tej grupy róż-

nią się pod względem faktury i opracowania 
powierzchni. 6 fragmentów ma powierzch-
nie zewnętrzne szkliste, a wewnętrzne ma-
towe, bez angoby. Między nimi znajduje się 
drobny ułamek brzegu, najpewniej dzba-
nuszka typu II. 4 fragmenty pochodzą z na-
czyń obustronnie pokrytych szklistą polewą,  
a między nimi drobny ułamek brzegu naczyń-
ka niewiadomego typu oraz dno dużego dzba-
nuszka, z wyodrębnioną, modelowaną stopką  
(ryc. 59: 2). Ponadto do tego zespołu należy 
fragment brzuśca naczynia o schropowaconej 
piaskiem powierzchni.

– kamionkę o oliwkowym zabarwieniu reprezen-
tuje fragment dna dzbanuszka z wyodrębnio-
ną, modelowaną stopką.

– kamionka biała stanowi stosunkowo liczny ze-
spół, różniący się barwą i fakturą. 6 fragmentów 
pochodzi z naczyń białych o muszlowatej fak-
turze, między którymi jest fragment dna z silnie 
wyodrębnioną, modelowaną stopką. 12 ułam-
ków należy do naczyń o białawoszarej barwie, 
siwym przełamie i chropowatej, spiaszczonej 
powierzchni. Wśród nich są 2 ułamki dzbanusz-
ków typu II (ryc. 58: A) oraz dno, najpewniej 
również z dzbanuszka z wyodrębnioną, mode-
lowaną stopką i trzy ucha. 13 fragmentów po-
chodzi z naczyń o białawozłotoszarej barwie, 
z siwym przełamem i niezbyt silnie spieczonych. 
Wśród nich są 4 dna o formie jak wyżej opisane 
(ryc. 59). 5 ułamków brzuśców ma białawą bar-
wę o różowawym odcieniu.

– kamionka jasnosiwa – ułamek kołnierzowatego 
brzegu z okapem, należącego zapewne do gru-
bościennego naczynia beczułkowatego, o śred-
nicy wylewu 9 cm (ryc. 58: D3).

g – Inne rodzaje glin:
– fragment dzbanuszka z wyodrębnioną, mo-

delowaną stopką, wykonanego z żółtej, silnie 
wypalonej gliny bez domieszki, pokryty na ze-
wnątrz matową angobą o czerwonawej barwie  
(ryc. 40: 2) oraz podobny ułamek brzuśca. Naj-
pewniej jest to import z terenów dolnosaskich 
z XIV w.

– 2 fragmenty brzuśców naczyń o siwej lub prawie 
czarnej barwie, bardzo silnie wypalone. Jeden 
z nich jest pokryty na zewnątrz ceglastordzawą 
„farbą” (nieudana kamionka?), zaś drugi ma na 
zewnątrz czarno-zielonkawą polewę i dużą ilość 
piasku wychodzącego z gliny na powierzchnię.
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7 – ceramika budowlana:
– 2 ułamki cegły profilowanej, od ościeży drzwio-

wych lub okiennych, z powierzchnią pokry-
tą prawie czarną, szklistą polewą, wykonane 
z gliny bez domieszki, wypalonej w atmosferze 
utleniającej.

– fragment cegły profilowanej (laska okienna?) 
wykonanej z gliny z małą domieszką bardzo 
grubo tłuczonego kamienia (ziarna o grubości 
do 0,81 cm).

– cegły z posadzki na stropie warstwy Va o niere-
gularnych rozmiarach (zapewne wtórnie użyte, 
porozbiórkowe). Niżej wymiary (w mm) całko-
wicie zachowanych okazów, w nawiasach po-
miar tej samej cegły ale z innego boku):

– fragment płytki ceramicznej (płaska dachów-
ka?), o grubości 1,8–1,9 cm, o starannie wygła-
dzonej powierzchni, wykonanej z gliny z małą 
domieszką piasku, wypalonej w atmosferze 
utleniającej.

– 4 fragmenty dachówek, między nimi 2 gąsiory 
z wysokimi zaczepami, wykonane z gliny bez 
domieszki lub z drobnymi kamykami, wypalo-
nej w atmosferze utleniającej. Mają 1,2–1,9 cm 
grubości.

Chronologia warstwy Va: jak się wydaje warstwa została 
ostatecznie uformowana w czasie przebudowy kościoła 
około 1500 r. (może na początku XVI w.), ale zaczę-
ła powstawać wcześniej, już po zbudowaniu obiektu  
nr 25.

I.9.5.6. Pochówki ludzkie w obrębie warstwy Va
Zarejestrowane zostały w obrębie obejścia kościoła św. 
Ottona, wszystkie zwrócone głowami w stronę ołtarza 
w prezbiterium (ryc. 113)6.

Grób nr 1/77
Jama grobowa zawiera szczątki dwóch pochówków, 
z których starszy oznaczono nr 1/77b, młodszy nr 
1/77a.

Grób nr 1/77b
Zawiera niekompletne szczątki osobnika męskiego 
w wieku 40–50 lat, wykazującego zmiany zwyrod nie-

6 Określenia antropologiczne szczątków ludzkich pocho-
dzą z publikacji F. Rożnowskiego, J. Rożnowskiego  
i L. Cymek (Rożnowski i in. 2006).

niowe. Zmarłego pochowano na wznak, w pozycji wy-
prostowanej na osi NEE–SWW, głową na zachód. Po-
chówek ten był uszkodzony przez grób młodszy, stąd 
brak nóg i kości miednicy. Czaszka znajdowała się na 
wysokości 22,14 m n.p.m. Znaleziska w jamie grobo-
wej wiążą się z jej zasypaniem.
Zawartość jamy grobowej (tabele 18a–c):
1 – ciosło żelazne z łyżeczkowatym ostrzem, ze stożko-

watą tulejką, znalezione bezpośrednio przy szkiele-
cie. Wymiary: długość 9,3 cm, szerokość łyżeczko-
watego ostrza 3,1 cm, średnica tulejki 2,5 cm.

2 – uszkodzona ozdoba z brązu, wydłużona, z haczy-
kowatym zakończeniem. Wymiary: zachowana 
długość 5,1 cm, szerokość 1,3 cm, grubość 0,05 cm.

3 – kawałek szklanej seledynowej szybki okiennej 
o grubości 0,2 cm, o zmatowiałej powierzchni.

Grób nr 1/77a

Pochówek kobiety w wieku 30–50 lat. Szkielet w po-
zycji wyprostowanej, głową na zachód, spoczywał 
w drewnianej trumnie, po której zachowały się próch-
niczne smużki dolnej deski. Prawa ręka była ułożona 
na piersi, z dłonią w okolicy serca, lewą, zgiętą w łok-
ciu pod kątem prostym, położono na brzuchu. Twarz 
była skierowana na północ. Nogi zmarłej stykały się 
z obiektem nr 28 (ryc. 113). Szkielet spoczywał na wy-
sokości 22,16 m n.p.m. W jamie grobowej znajdowały 
się luźno kości innych osobników.
Zawartość jamy grobowej (tabela 18a): mała bryłka 
żużla o pęcherzykowatej strukturze.

Grób nr 2/77

W częściowo odkrytej jamie grobowej odsłonięto kości 
długie kończyn dolnych należące do dwóch osobni-
ków. Z ich układu można wnosić, że zmarli spoczy-
wali w pozycji wyprostowanej, na osi wschód–zachód, 
z głowami na zachód. Nie zachowały się nawet ślady 
trumny. W jamie grobowej było też kilka luźnych kości 
innych osobników. Szkielet zalegał na poziomie 21,82–
21,83 m n.p.m. Brak materiału zabytkowego.

Grób nr 3/77

Odkryty tylko częściowo. Zawierał szczątki dorosłej ko-
biety, złożonej w grobie na wznak w pozycji wyprostowa-
nej, głową na zachód. Brak znalezisk i śladów trumny.

Grób nr 4/77

Odkryty częściowo w bezpośrednim sąsiedztwie grobu 
nr 3/77. Zachowały się kości mężczyzny w wieku 40–
50 lat, złożonego w grobie w pozycji wyprostowanej, 
na wznak, głową na zachód. W jamie grobowej, nad 
szkieletem znajdowała się luźno leżąca czaszka inne-
go osobnika, pochodząca najpewniej ze starszego po-
chówku. Brak materiału zabytkowego.
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Grób nr 5/77
Odkryty częściowo (czaszka pozostała w profilu wy-
kopu). Jama grobowa była wkopana w warstwę Vd, 
a zarysowała się nieco nad zachowanym szkieletem, 
złożonym na poziomie 21,75–21,80 m n.p.m. Zmar-
ła kobieta w wieku 30–50 lat spoczywała na wznak 
w pozycji wyprostowanej, głową na zachód, z rękoma 
skrzyżowanymi na brzuchu, z nogami wyraźnie skrę-
conymi ku północy. Przy nogach zmarłej znaleziono 
czaszkę, również należącą do kobiety w wieku 30–50 
lat i mały fragment innej, pochodzące najpewniej ze 
starszych pochówków. Pod opisanym grobem zalegał 
pochówek nr 7/77 (por. niżej).
Zawartość jamy grobowej:
1 – kawałek jasnoseledynowej szybki okiennej z zału-

skaną krawędzią, mającej 0,2 cm grubości.
2 – ceramika naczyniowa:
a – 2 ułamki naczyń należących do ludności kultury 

łużyckiej.
b – 59 fragmentów naczyń o fakturze wczesnośrednio-

wiecznej, między nimi 8 ułamków części przy-
brzeżnych i 51 ułamków brzuśców. Partie przy-
brzeżne należą do garnków następujących rodzin 
typów: C – 1 egz., D – 4 egz., G – 2 egz. i J – 1 egz. 
(tabela 19).

c – siwaki: 25 fragmentów, w tym 4 fragmenty przy-
brzeżne i 22 części brzuśców. Rozpoznano 3 ułam-
ki garnków z kulistym dnem, jeden należący do 
typu I, dwa do typu II, odmian 1 i 2 (ryc. 48) oraz 
ułamek dzbana typu I, odmiany 2 (ryc. 52).

d – fragment dna ze śladami odcinania, należącego 
do miniaturowego naczyńka wykonanego z gli-
ny z małą domieszką drobnego piasku, wypalonej 
w atmosferze utleniającej do barwy ceglastej.

e – 5 fragmentów naczyń z białej kamionki, z których 
jeden jest najprawdopodobniej częścią kubeczka.

Grób nr 6/77
Odsłonięto część szkieletu mężczyzny w wieku powy-
żej 30 lat, złożonego w grobie w pozycji na wznak, gło-
wą na zachód. Jama grobowa przecinała warstwę Vc.
Zawartość jamy grobowej (tabela 18a):
– pasek blachy miedzianej z nitem na jednym koń-

cu, mający 6,7 cm długości i 0,04 cm grubości.

Grób nr 7/77
Został odkryty poniżej grobu nr 5/77. Jest to pochówek 
mężczyzny w wieku 40 lat, złożonego w drewnianej 
trumnie na wznak, w pozycji wyprostowanej, głową na 
zachód, z rękami skrzyżowanymi na brzuchu, z twarzą 
zwróconą na południe. Trumna miała 182 cm długości 
i 44–46 cm szerokości. Wykonano ją z desek dębowych 
o grubości około 2 cm, zbitych żelaznymi gwoździami. 
Szczątki wieka trumny znajdowały się bezpośrednio 

na szkielecie. Szerokość jamy grobowej nieznacznie 
tylko przekraczała szerokością trumnę. Ta zaś nakła-
dała się na jeden z kamieni fundamentu obiektu nr 28.
Zawartość jamy grobowej (tabela 18a):
1 – żelazne gwoździe z trumny: dwa całkowicie za-

chowane z płasko-wypukłymi główkami i prosto-
kątnymi w przekroju kolcami oraz cztery zacho-
wane fragmentarycznie. Wymiary: długość 7,2  
i 8,2 cm, rozmiar główki 1,1 × 1,5–1,4 × 2 cm, 
przekrój kolca 0,7 × 0,7 i 0,5 × 0,7–0,7 × 0,8 cm.

2 – ceramika naczyniowa:
a – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej:  

20 ułamków: 2 brzegi garnków, jeden rodziny ty-
pów G, drugi typu J oraz 18 fragmentów brzuśców.

b – siwaki: 8 mało charakterystycznych ułamków 
brzuśców naczyń.

c – 4 fragmenty brzuśców naczyń z białej kamionki 
o złotawoszarym zabarwieniu, z siwym przeła-
mem, słabo spieczone.

d – fragment brzuśca naczynia wykonanego z gli-
ny z małą ilością piasku, wypalonej w atmosferze 
utleniającej do barwy ceglastej, z wypukłym orna-
mentem liściowym powleczonym zieloną polewą 
na białej angobie (ryc. 39: 8). Import z terenów 
Holandii.

Chronologia grobów: z 2. połowy XIV w. mogą pochodzić 
groby nr 1/77b i 7/77, pozostałe można datować w szero-
kich ramach od 2. połowy XIV – do schyłku XV w.

I.9.5.7.  Warstwa I – z przemieszanym  
    materiałem zabytkowym

Charakterystyka: jest to głównie warstwa zasypiskowa 
wykopów z lat 1948–1952, powstała z ziemi wydobytej 
podczas ich eksploracji, zalegająca między dzisiejszym 
brukiem dziedzińca głównego a stropem warstw IIa–b, 
IV i VI oraz między brukiem a posadzką ceglaną na 
stropie warstwy Va. Z warstwy tej wydobyto liczny ma-
teriał zabytkowy, który wcześniej uszedł uwadze eks-
ploratorów, ale zasługuje na uwagę i choćby pobieżną 
prezentację.
Zawartość warstwy I (tabele 18a–c):
1 – przedmioty żelazne:
– fragment głowni dużego noża żelaznego z obniża-

jącym się do przodu tylcem, mający 2,1 cm szero-
kości i do 0,5 cm grubości.

– 8 gwoździ żelaznych, w tym 3 prawie całkowi-
cie zachowane, z płasko-wypukłą główką, i pro-
stokątnym w przekroju kolcem. Wymiary: dłu-
gość 7,7–9,3 cm, rozmiar główki 1,5 × 1,6–2,7 ×  
3,5 cm, przekrój kolca 0,3 × 0,4–0,7 × 1 cm.

– 2 małe gwoździe żelazne do podków końskich. 
Wymiary: długość 2,6–5,6 cm.

– fragment taśmy żelaznej o długości 8 cm, 0,6–0,9 cm 
szerokości i do 0,2 cm grubości.

– 4 bryłki żużla żelaznego.
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2 – przedmioty szklane: 2 ułamki szybek okiennych, 
jeden seledynowy, drugi błękitny.

3 – przedmioty z gliny: przęślik dwustożkowaty, mają-
cy 2 cm wysokości, 3,3 cm średnicy i otwór o śred-
nicy 0,9–1 cm.

4 – ceramika naczyniowa: ogółem zebrano 1697 frag-
mentów: 19 należących do kultury łużyckiej, 1307 
o fakturze wczesnośredniowiecznej, 352 siwaków, 
16 kamionkowych i 3 ceglaste z polewą. Wśród 
siwaków na uwagę zasługuje kilkadziesiąt frag-
mentów garnków z kulistym dnem, między nimi  
1 egz. typu I, 4 typu II (3 odmiany 1 i 1 odmiany 2),  
8 egz. typu III (5 odmiany 1 i 1 odmiany 2),  
1 egz. typu IV, ułamek dzbana, 2 ułamki pucharka  
(ryc. 53: 6), kubeczka i 3 ułamki brzegów misek. 
Wśród fragmentów naczyń kamionkowych, jest 
ułamek dna dzbanuszka o czerwonawej barwie, 
z modelowaną stopką, o powierzchni obustron-
nie lśniącej oraz 15 fragmentów białej kamion-
ki, a między nimi modelowane dno dzbanuszka 
i taśmowate ucho z lekko podniesionymi brzega-
mi. Dwa ułamki naczyń wypalonych w atmosfe-
rze utleniającej, pokryte polewą. Jeden z nich to 
brzeg dzbanuszka z żółtozielonkawą polewą na 
zewnątrz (ryc. 39: 1), drugi to ułamek nieznacznie 
wypukłego dna ze śladami odcinania, ze zgniłozie-
lonkawożółtą polewą od środka.

I.10. Wykopy w piwnicy skrzydła południowego
W związku z przygotowaniami do odbudowy zaistnia-
ła konieczność zbadania stanu posadowienia murów 
kapitalnych oraz filarów nośnych sklepienia piwnicy. 
Już w 1967 r. wykonano dwa wykopy (nr 67-2 i 67-3),  
a w 1972 dziesięć dalszych (nr 72-1–10). Wykopy te 
wykonywali pracownicy budowlani pod nadzorem ar-
cheologów z Pracowni Archeologiczno-Konserwator-
skiej PP PKZ w Szczecinie (ryc. 42). Osiągnięte wyniki 
zostały szybko opracowane i opublikowane (Cnotliwy, 
Nawrolski, Rogosz 1972), stąd też w niniejszej pracy 
zwrócę uwagę tylko na odkrycia najistotniejsze dla re-
alizowanego tematu.
Podejmując obserwacje archeologiczne przy pracach 
ziemnych w piwnicy, spodziewano się uzyskać szereg 
informacji wiążących się z procesem budowy skrzydła 
południowego, nazywanego „dużym domem”. Przyj-
muje się, że budowę rozpoczął w latach 1428–1430 
i zapewne nakrył piwnicę sklepieniem kolebkowym 
książę Kazimierz V (ostatnio: Radacki 2000, 38 n.).  
Z tego okresu, jeśli nie liczyć pozbawionego zawartości 
kulturowej wkopu do ściany południowej w wykopie 
nr 67-3, brak w piwnicy nienaruszonych warstw. Nato-
miast na wtórnym złożu zachowały się nieliczne frag-
menty naczyń szklanych i glinianych siwaków.
Po długiej przerwie prace budowlane wznowił i ukoń-
czył w 1491 r. książę Bogusław X. Piwnicę zamknięto 

wówczas sklepieniem krzyżowym na gurtach, wspar-
tym na siedmiu filarach zachowanych do dziś, oraz 
wzniesiono dwie kondygnacje naziemne, wieżę zega-
rową i więzienną. Z tą fazą realizacji wiąże się wkop 
fundamentowy do jednego z filarów nośnych sklepie-
nia, zachowany w wykopie nr 72-3 (por. podrozdział 
I.10.1). W czasie prowadzonych obserwacji archeolo-
gicznych okazało się, że ściany kapitalne interesu-
jącego nas tu skrzydła były w jego części zachodniej 
posadowione prawie na tym samym poziomie: za-
chodnia na wysokości 17,36–17,47 m n.p.m. (w wy-
kopach 67-2 i 72-10), a południowa 17,50 m n.p.m. 
(wykop nr 67-3), ale w części wschodniej stopa ścia-
ny północnej znajdowała się na poziomie 14,95 m,  
a wschodnia 16,05 m n.p.m. (wykop nr 72-5). Nato-
miast filary były posadowione wyraźnie niżej, obniża-
jąc się w stronę wschodnią, zapewne wraz z poziomem 
calca. I tak, idąc od zachodu, stopy fundamentowe po-
szczególnych filarów znajdowały się na poziomach: 
16,90 (wykopy 72-7 i 9), 16,72 (wykop 72-8), 16,64 
(72-4), 16,23 (72-3), 15,52 (72-2), 15,23 (72-1) i 15,87 
m n.p.m. (wykop 72-6).
Poniżej w sposób bardziej szczegółowy omówione zo-
stały wyniki badań w wykopach nr 72-3 i 72-5, a na-
stępnie zaprezentowana zawartość kulturowa warstw 
oznaczonych symbolem I ze wszystkich wykopów 
piwnicznych.

I.10.1. Wykop nr 72-3 (ryc. 42)

Strop piaszczystego calca zalegał na poziomie 16,23 m 
n.p.m. Nad nim znajdowała się warstwa IV – spiaszcz-
czonej próchnicy, związana z osadnictwem ludno-
ści kultury łużyckiej, zaś wyżej warstwa III – czarnej 
próchnicy z przymieszką mierzwy, zawierająca wy-
łącznie ceramikę wczesnośredniowieczną. Obie war-
stwy były przecięte wkopem do budowy filara. Wyżej 
zalegała warstwa II – zbitej gliny (bez zawartości kul-
turowej) z gruzem ceglanym na stropie, wlewającym 
się do górnej części wkopu budowlanego. Na tych 
nawarstwieniach powstała gruba warstwa I – czarnej 
próchnicy z piaskiem, gruzem ceglanym i zaprawą 
wapienną, wiążąca się z późniejszymi niwelacjami po-
ziomu piwnicy. Z warstwy tej, podobnie jak z warstw I 
w innych wykopach, pochodzi stosunkowo dużo mate-
riałów zabytkowych, chronologicznie przemieszanych, 
stanowiących jednak wartościowe uzupełnienie innych 
zamkowych zbiorów.

I.10.1.1. Wkop do budowy filara w wykopie nr 72-3

Był czytelny wokoło kamiennego fundamentu. Przeci-
nał warstwy III i IV, wiązał się najpewniej z warstwą II.  
Miał około 2,1 m średnicy i do 1,1 m głębokości  
(ryc. 43). Jego wypełniskiem była czarna próchnica 
z dużą ilością gruzu ceglanego.
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Zawartość wkopu: ogółem wydobyto z niego 54 frag-
menty naczyń szklanych oraz 13 ułamków naczyń gli-
nianych.
1 – naczynia szklane:

– 12 ułamków ścianek wielobocznych szklanic 
typu fletowego, większość z nich zdobiona po-
przecznie karbowanymi nitkami bądź listwami 
szklanymi, między nimi kilka ornamentowa-
nych wzorem koszykowym, wszystkie wykona-
ne ze szkła o seledynowej barwie. Grubość ścia-
nek 0,08–0,3 cm (ryc. 44: 2–3).

– 23 fragmenty kolistych stopek z wklęsłym dnem 
o średnicy 10–12 cm, najpewniej od szklanic 
typu fletowego. Wszystkie z seledynowego szkła 
(ryc. 44: 5).

– 15 drobnych ułamków naczyń nieokreślonego 
typu.

– 4 fragmenty butelek grupy B, z zielonego lub 
ciemnozielonego szkła, między nimi szyjka bu-
telki typu II, odmiany 3 (ryc. 44: 6).

2 – naczynia gliniane:
– 3 fragmenty naczyń z białej kamionki z wy-

siękami jasnobrązowej polewy solnej na po-
wierzchni.

– ułamek naczynia ceglastego, toczonego na kole, 
z powierzchnią pokrytą obustronnie jasno- 
i ciemnobrązową polewą.

– nóżka patelni (?) wykonanej z białej glinki, 
z zieloną polewą w środku.

– ponadto 6 fragmentów naczyń kultury łużyckiej 
i 2 z okresu wczesnego średniowiecza.

3 – inne: fragment cegły posadzkowej mającej 171 mm 
długości i 30–33 mm grubości.

Chronologia wkopu budowlanego: lata 90. XV w.

I.10.2. Wykop nr 72-5
Usytuowany w północno-wschodnim narożniku piw-
nicy, o wymiarach 1,3 × 1,7 m (ryc. 42). Zachowane 
nawarstwienia odzwierciedlają główne fazy budowy 
obiektu, także późniejsze przebudowy. W tej części 
obiektu dolne partie murów piwnicznych budowano 
w szerokoprzestrzennym wykopie. Najpierw wznie-
siono ścianę północną, osadzając jej stopę na piasz-
czystym calcu na poziomie 14,95 m n.p.m. Następnie 
częściowo zasypano wykop warstwą X i na niej na po-
ziomie 16,05 m n.p.m. posadowiono ścianę wschodnią. 
Niewykluczone, że oba te fakty dzieliła większa prze-
rwa czasowa. Wyższa partia wkopu wypełniła się war-
stwami IX–IV.

I.10.2.1. Warstwa X
Charakterystyka: brunatna próchnica z kawałkami 
cegieł, węgielkami drzewnymi, grudkami zaprawy 
wapiennej. Miała około 87 cm miąższości. Zalega na 

piaszczystym calcu. W warstwie wystąpiło nieckowate 
przegłębienie wypełnione gruzem ceglanym zmiesza-
nym z piaskiem.
Zawartość warstwy X:
1 – przedmioty szklane:
– szyjka butelki grupy B, typu II, odmiany 1 (?), 

z brzegiem pogrubionym przez nawinięcie taśmy 
szklanej. 3 inne fragmenty butelek grupy B.

2 – ceramika naczyniowa: znaleziono 5 fragmen-
tów: 2 należące do kultury łużyckiej, 1 z naczynia 
wczesnośredniowiecznego i dwa ułamki brzuśców 
naczyń z białoszarej kamionki z polewą solną od 
zewnątrz.

Chronologia warstwy X: 1. połowa XV w.(?).

I.10.2.2. Warstwa IX
Charakterystyka: ciemnożółty piasek z drobnymi okru-
chami cegły, stykający się ze ścianą wschodnią. Jest to 
jakby poziom wyrównawczy wkopu budowlanego. 
Miąższość warstwy 5–17 cm.
Zawartość warstwy IX:
1 – przedmioty szklane:

– 9 drobnych ułamków naczyń nieokreślonego 
typu, z białawego bądź zielonkawego szkła.

– fragment szybki witrażowej z zaokrąglonym brze-
giem, z zielonkawego szkła o grubości 0,11 cm.

2 – ceramika naczyniowa:
– fragment brzuśca naczynia wypalonego w at-

mosferze utleniającej, zdobiony żłobkami, po-
kryty na zewnątrz brązową polewą.

– 2 ułamki brzuśców naczyń z białej glinki z żółtą 
polewą w środku, po zewnętrznej stronie malo-
wane nieokreślonym motywem.

Chronologia warstwy IX: najpewniej schyłek XV w. –  
okres wznowienia prac budowlanych przez Bogusława X.
Wyżej zalegają w spoziomowanym układzie warstwy 
VIII–V, mające charakter niwelacyjno-zasypisko-
wy, powstałe najpewniej w okresie budowy skrzydła. 
Wszystkie bez materiału zabytkowego. Warstwa VIII 
– brunatna próchnica z ułamkami cegły, o miąższości 
15 cm; VII – ciemnobrązowa glina z kawałkami ce-
gły, o grubości 12–35 cm; VI – jasnobrązowa próch-
nica z cegłą i grudkami zaprawy wapiennej, mająca  
9–12 cm grubości i V – zbita zaprawa wapienna z gli-
ną, o miąższości 20–28 cm.

I.10.2.3. Warstwa IV
Charakterystyka: czarna, gliniasta próchnica z drobny-
mi kawałkami cegły, z grudkami zaprawy wapiennej. 
Miąższość 4–17 cm. Na stropie zachowała się podłoga 
z desek o grubości 2 cm. Jest to fragmentarycznie od-
słonięty poziom użytkowy piwnicy.
Zawartość warstwy IV: 2 fragmenty szyb okiennych 
z białego i zielonkawego szkła o grubości 0,11 i 0,15 cm.
Chronologia warstwy: ostatnia dekada XV i XVI w.
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I.10.2.4. Warstwa III
Charakterystyka: nad podłogą zalegała czarna, ilas ta 
próchnica z soczewkami gliny, z grudkami cegły i zapra-
wy wapiennej. Miąższość 6–7 cm. Najprawdopodobniej 
z warstwy III wychodzi wkop usytuowany przy ścianie 
północnej, przecinający podłogę i niższe warstwy IV–X. 
Cel tego wkopu nie jest jasny. Wcześniej przypuszczano, 
że wiąże się z pogrubianiem ściany północnej w latach 
1872–1874 (Cnotliwy, Nawrolski, Rogosz 1972, 232). Jest 
on wypełniony większymi kawałkami cegły, zaprawą wa-
pienną, gliną i próchnicą (ryc. 43). Warstwę III i wkop na-
krywa warstwa II.
Zawartość warstwy III:
1 – przedmioty szklane:

– fragment brzuśca naczynia niewiadomego typu.
– 6 drobnych ułamków szyb okiennych z zielon-

kawego i bezbarwnego szkła o grubości 0,12 cm.
2 – naczynia kamionkowe: 3 fragmenty brzuśców na-

czyń o szarej barwie, powleczonych od zewnątrz 
brązową polewą solną z ciemniejszymi cętkami.

Chronologia warstwy III: XVI–XIX w.

I.10.2.5. Warstwa II
Charakterystyka: pokład gruzu ceglanego o grubości do 
100 cm, z zachowanym, lejowatym wkopem przy ścia-
nie wschodniej, związanym z warstwą I. Brak materia-
łu zabytkowego.

I.10.2.6. Warstwa I
Charakterystyka: czarna próchnica, zmieszana z pia-
skiem, gruzem ceglanym, zaprawą wapienną, mająca 
do 100 cm grubości, na której posadowiono schody ce-
glane do wyjścia w ścianie północnej. Na stropie war-
stwy znajdowała się betonowa posadzka o grubości do 
5 cm – ostatni współczesny poziom użytkowany do 
1944 r. Warstwa nie zawierała materiału zabytkowego.

I.10.3. Warstwa I w wykopach 67-2 i 3  
   oraz 72-2–4, 6, 8 i 10

Charakterystyka: miała charakter poziomu niwelacyj-
nego o treści podobnej, jak opisana wyżej. Zawierała 
przemieszane chronologicznie materiały zabytkowe, 
warte prezentacji, gdyż wzbogacają zbiory z dobrze 
datowanych zespołów.
Zawartość warstw I: ogółem wydobyto z nich 3 przed-
mioty, 90 fragmentów naczyń, butelek szklanych i szyb 
okiennych, 257 naczyń glinianych, 10 ułamków kafli 
i jedną dachówkę.
1 – przedmioty żelazne: hak żelazny, o długości 19,5 cm.
2 – przedmioty gliniane:

– ułamek cylindrycznego w przekroju cybucha fa-
jeczki pianki.

– 2 fragmenty rurkowatego cybucha fajki porce-
lanowej.

3 – przedmioty szklane:
a – naczynia stołowe:

– 3 dolne części cylindrycznych szklanic typu fle-
towego, jedna z wklęsłą stopką.

– 11 drobnych ułamków ścianek wielobocznych 
szklanic typu fletowego (ryc. 44: 1), niektóre 
zdobione poprzecznie karbowanymi nitkami 
szklanymi i motywem koszykowym.

– 17 fragmentów stopek pochodzących najpewniej 
ze szklanic typu fletowego, o średnicach docho-
dzących do 11 cm.

– dolna część szklanicy typu „Römer”z cylin-
dryczną dolną częścią zdobioną jeżynkowatymi 
aplikacjami, osadzoną na stosunkowo wysokiej 
stopce wykonanej ze spiralnie skręconego wa-
łeczka (ryc. 85: 10).

– 2 fragmenty kielichów. Jeden z koniczną czaszą 
zwężającą się ku wysokiej nóżce (ryc. 44: 4), 
z drugiego zachowała się nóżka z pierścienio-
watym nodusem.

– 5 drobnych ułamków naczyń niewiadomego 
typu.

b – butelki grupy B:
– fragment butelki typu II, odmiany 3, z doklejo-

nym, kolistym znakiem oznaczonym literami 
FW (ryc. 44: 10).

– fragmenty butelek z cylindryczną szyjką (grupa 
B, typ II, odmiana 2), jedna ze zgrubiałym brze-
giem dzięki dolepieniu wałeczka (ryc. 44: 7–8).

– 3 fragmenty butelek typu III z prostokątnym 
korpusem.

– 27 drobnych ułamków grubościennych butelek 
niewiadomego typu, wykonanych z zielonego 
szkła.

c – szkło okienne: 2 drobne ułamki malowanych szy-
bek witrażowych, ułamek zaokrąglonej szybki oraz 
17 kawałków szybek ze szkła białawego i seledyno-
wego o grubości 0,3–0,32 cm.

4 – ceramika naczyniowa: ogółem w warstwach I 
w róż nych wykopach zebrano łącznie 256 ułam-
ków naczyń: 64 należące do kultury łużyckiej,  
46 do okresu wczesnośredniowiecznego, 35 siwa-
ków, 2 ceglaste bez polewy, 25 toczonych na kole 
naczyń ceglastych z polewą, 39 toczonych na kole 
naczyń z białej glinki, 25 kamionkowych, 11 fajan-
sowych i 9 porcelanowych. Po bliższe dane na te-
mat dwóch pierwszych grup odsyłam do publikacji 
omawiającej wyniki badań w piwnicy (Cnotliwy, 
Nawrolski, Rogosz 1972, 161 n.). Natomiast pozo-
stałe, łączące się ściślej z problematyką niniejszej 
pracy, zasługują na omówienie.

a – siwaki: należą do dwóch grup technicznych: 
ręcznie lepionych, obtaczanych w części przy-
brzeżnej (27 egzemplarzy) i toczonych na kole  
(8 fragmentów).
– wśród ułamków pierwszej grupy wyróżniono 

trzy fragmenty garnków z kulistym dnem; są to 
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pojedyncze okazy typu III, odmiany 2 (ryc. 48) 
i typu IV (ryc. 48) oraz jeden nieokreślonego 
typu, ponadto dwa ułamki mis, jedna o donico-
watej formie, zbliżona do typu I i druga należąca 
do typu II, z brzegiem wywiniętym na zewnątrz 
(ryc. 51). Do tej grupy należą też dwa fragmen-
ty pokryw typu dzwonowatego, z dość wyso-
kim, zgrubiałym uchwytem, mające średnice 11  
i 19 cm. Pozostałe to części brzuśców, wśród któ-
rych jeden ma polerowaną powierzchnię.

– w grupie siwaków toczonych na kole znajdu-
je się fragment garnka z brzegiem odchylonym 
na zewnątrz, z kanciasto, trójkątnie zgrubiałym 
na zewnątrz wylewem ze słabo wykształconym 
wrębem. Także fragment misy ze spłaszczonym, 
zdobionym pasmem falistym brzegiem, zaopa-
trzonym w okap oraz 6 den płaskich, niewy-
odrębnionych lub z ostrokątną stopką, że ślada-
mi odcinania od koła na spodzie.

b – naczynia ceglaste bez polewy:
– uwagę zwraca przede wszystkim całkowicie za-

chowana, masywna pokrywa o średnicy 11 cm, 
płaska, z odwrotnie stożkowatym uchwytem 
zdobionym u góry znakiem klepsydry. Jej po-
wierzchnię zdobią nieregularnej wielkości pola, 
oddzielone żłobkami, wypełnione trójkątnymi 
nakłuciami. Powierzchnia wykazuje ślady dzia-
łania ognia.

c – naczynia ceglaste z polewą, toczone na kole: wśród 
zebranych ułamków wyróżniono partie przybrzeż-
ne 7 garnków, wszystkie z brązową polewą w środ-
ku, należące do następujących typów: I, odmiana 
3; III, odmiany 2; V, odmiany 2 (2 egz.); VI i dwa 
typu nieokreślonego (ryc. 63–64). Do garnków na-
leżały też 2 dna płaskie, niewyodrębnione, ze śla-
dami odcinania.
– ponadto do tej grupy należy fragment rondla na 

nóżkach, typ nieokreślony i 2 fragmenty patelni, 
jeden z zieloną polewą w środku, oraz 4 nóżki 
od patelni lub od rondli.

d – naczynia z białej glinki toczone na kole:
– garnki – 8 fragmentów przybrzeżnych: 2 zidenty-

fikowane jako typ I, odmiana 3 (ryc. 63); fragment 
typu VIII (ryc. 65) i 5 typu nieokreślonego. Wszyst-
kie z żółtą polewą w środku. Dla dwu z nich okre-
ślono średnicę wlewu: 16 i 24 cm.

– 5 den płaskich, niewyodrębnionych, ze śladami 
odcinania, najpewniej z garnków.

– patelnie – 4 fragmenty, między nimi okaz 
z brzegiem o średnicy 20 cm.

– talerze – 5 fragmentów przybrzeżnych typy nie-
określonego, między nimi 1 z niebieskozielono-
-fioletowymi wzorami na białym tle.

– fragment zapewne półmiska ze zgrubiałym 
brzegiem, z żółtą polewą w środku, o średnicy 
wylewu 15 cm.

– brzeg beczułkowatego naczynia wewnątrz 
z polewą żółtą, na zewnątrz brązową z białymi 
kropeczkami.

– ułamek przybrzeżny miniaturowego naczyńka 
o średnicy wylewu 6 cm, z obustronną, żółtobrą-
zową polewą, ze śladami malowania.

e – naczynia kamionkowe:
– 2 drobne fragmenty brzuśca naczyń z czerwo-

nawej kamionki, 1 z falistym poziomym że ber-
kiem.

– 9 fragmentów naczyń z białej kamionki. 2 ułam-
ki dzbanuszków z cylindryczną szyjką, zdo-
bioną poziomymi żłobkami, 1 z taśmowatym 
uchem (ryc. 58: A); dno dzbanuszka z faliście 
wymodelowaną stopką (ryc. 59: 2); płaskie dno 
z ostrokątną stopką i 5 fragmentów brzuśców.

– kamionka nowożytna, biała o siwym odcieniu 
– 2 fragmenty brzuśców dzbanuszków, boga-
to zdobione, jeden wzorem roślinnym wyma-
lowanym niebieską, kobaltową polewą, drugi 
z powierzchnią pokrytą wzorami medalionowy-
mi, wypełnionymi siatką romboidalnych odci-
sków i elementami roślinnymi.

– kamionka współczesna: 2 flasze cylindryczne 
z szyjką, z pogrubionym brzegiem, jedna z za-
chowanym uchem, druga z kolistym stemplem 
z rysunkiem orła (?) lub gryfa (?) oraz 6 frag-
mentów brzuśców i 2 części przydenne flasz 
podobnego typu. Wszystkie mają siwe przełamy 
i są na zewnątrz pokryte brązową polewą.

 f – naczynia fajansowe – 11 fragmentów, między nimi 
6 ułamków talerzy z niebiesko malowanymi wzo-
rami, typ nieokreślony.

g – naczynia porcelanowe – 9 drobnych ułamków, 
z których 5 pochodzi zapewne z talerzy a 2 z ku-
beczków lub filiżanek.

Chronologia warstwy I: powstała w XIX w., ale zawie-
rała materiały przemieszane: sięgające XIV w. i o wiele 
starsze – kultury łużyckiej i wczesnośredniowieczne.

I.10.4. Wykop nr 70-1 w skrzydle wschodnim
Wykop o wymiarach 6 × 8 m, założony dla potrzeb 
konstrukcyjno-budowlanych w południowo-zachod-
niej części skrzydła wschodniego. Prace ziemne wyko-
nywane przez robotników budowlanych nadzorował 
S. Wesołowski z ówczesnej Pracowni Archeologicznej 
Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Szcze-
cinie, który udokumentował jedynie jeden z profili 
wykopu i zebrał materiał ceramiczny. Pozostałe dwa 
profile udokumentowali archeologowie z Pracowni Ar-
cheologiczno-Konserwatorskiej Przedsiębiorstwa Pań-
stwowego Pracownie Konserwacji Zabytków w Szcze-
cinie. Należy dodać, że przy okazji odbudowy skrzydła 
wschodniego zamku nie przeprowadzono żadnych in-
nych obserwacji archeologicznych. W 1956 r. badania 
architektoniczne prowadził i opracował A. Kąsinowski. 
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Korzystał z nich wcześniej H. Dziurla (1959), ale dziś 
ową dokumentację według opinii K. Kroman (1992, 
107, przyp. 8) uznaje się za zaginioną (!?).
W osi ściany zachodniej odsłonięto częściowo lica 
dwóch słupów fundamentowych i wspartego na nich 
łęku. Wykonano je w wykopach wąskoprzestrzennych, 
wypełniając je szczelnie głazami narzutowymi i cegłą. 
Ich stopę osadzono w piaszczystym calcu na poziomie 
14,55 m n.p.m. Ceglany łęk konstrukcyjny zrealizowa-
no na szalunku z desek (18–25 cm szerokości i 2 cm 
grubości), ułożonym na specjalnie kopulasto uformo-
wanym podkładzie ziemnym starszych nawarstwień 
osadniczych. Przestrzeń między słupami fundamen-
towymi i łękiem wypełniały dobrze zachowane nawar-
stwienia osadnicze – dołem związane z kulturą łużyc-
ką, górą z okresem wczesnośredniowiecznym (warstwy 
IX–XVI) (dokładne omówienie stratygrafii i materia-
łów por. Cnotliwy, Nawrolski, Rogosz 1972, 186–191, 
ryc. 21).

I.10.5. Nadzory archeologiczne wykopów w obrębie  
   skrzydła menniczego i na dziedzińcu  
   menniczym

I.10.5.1. Obiekt nr 18
Piwniczka pod północną częścią skrzydła mennicze-
go. Na jej szczątki natrafiono w 1973 r. w czasie prac 
budowlanych związanych z fundamentowaniem od-
budowywanego skrzydła menniczego (ryc. 176). Wy-
pełnisko piwniczki, powstałe przy jej zasypywaniu, 
tworzyły przewarstwienia próchnicy, gliny i gruzu ce-
glanego. Robotnicy budowlani wydobyli z niej szczątki 
kuszy: części drewnianego łoża, elementy metalowe 
urządzenia spustowego i okładziny z poroża, które 
przekazali do Pracowni Archeologiczno-Konserwator-
skiej PP PKZ w Szczecinie. Archeologowie tej placów-
ki spenetrowali niestety już wyeksplorowany obiekt, 
znajdując dodatkowo ułamki naczyń szklanych i ka-
mionkowych. Kuszę opracował i opublikował w 1992 
r. autor niniejszej pracy (Cnotliwy 1992b), zaś zabytek 
został przekazany do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Szczecinie.
Zawartość piwniczki – obiektu nr 18 (tabela 25):
1 – kusza. Zachowały się: szczątki drewnianego łoża, 

kompletne urządzenie spustowe z żelaza, bogato 
zdobione okładziny z poroża. Przedmiot ma oko-
ło 100 cm długości (ryc. 45). W pogrubionej części 
łoża było osadzone urządzenie spustowe, składają-
ce się z następujących części:

a – orzech walcowatego kształtu, wytoczony z kości, 
zaopatrzony w gniazdo dla cięciwy, w rowkowate 
wcięcie do osadzenia końcówki bełtu, w gniazdo 
do blokowania napiętej cięciwy i w otwór do osa-
dzenia na żelaznej osi (ryc. 45: D1). Wymiary: 
średnica 4,3 cm, grubość 3,6 cm, szerokość gniaz-
da do końcówki bełtu 1,1 cm, średnica otworu dla  
osi 0,6 cm.

b – prostokątna sztabka żelazna, osadzona na osi, 
służąca do blokowania orzecha, mająca 4,4 cm  
długości, 1,5–1,9 cm szerokości i 1 cm grubości 
(ryc. 45: D2).

c – druga część urządzenia spustowego – kolanko-
wato uformowana sztabka żelazna, osadzona na 
osi, mająca 18 cm długości, 0,6–4,1 cm szerokości  
i 1,1 cm grubości. Zaopatrzona w części przedniej 
w zaczep spustowy, od spodu w gniazdo do osa-
dzenia długiej dźwigni spustowej (ryc. 45: D3).

d – dźwignia spustowa w postaci prostokątnej sztab-
ki żelaznej, zawieszonej na osi, zabezpieczająca 
przed przypadkowym zwolnieniem napiętej cię-
ciwy. Ma 13,1 cm długości, 1,3–1,6 cm szerokości  
i 1 cm grubości (ryc. 45: D5).

e – końcowa część urządzenia spustowego w posta-
ci żelaznej sztabki osadzonej na osi, zaopatrzona 
w dźwigienkę (około 3 cm długości) do blokowa-
nia dźwigni spustowej. Ma długość 4,9 cm, 1,1– 
1,3 cm szerokości i 1 cm grubości (ryc. 45: D6).

f – główna dźwignia spustowa tkwiąca przednią czę-
ścią w gnieździe drugiej części spustu, osadzonej 
w łożu, cieniejąca ku wygiętemu w dół końcowi 
owiniętemu barwnym sznurem, po którym zacho-
wały się skruszałe szczątki i odciski (ryc. 45: D4). 
Dźwignia ma 31,7 cm długości.

g – okładziny zdobiące ścianki drewnianego łoża:
– w przedniej, górnej części łoża znajdowała się 

okładzina zdobiona (idąc od góry) wygrawero-
waną sylwetką bosego wojaka (?) w półpance-
rzu, w rogatym hełmie na głowie, w bufiastych 
spodniach, ze szpadą przy boku, trzymające-
go żerdź oplecioną wężami, a niżej głową lwa 
z rozwartą paszczą (ryc. 45: A; 46). Zachowana 
część okładziny, o długości 32,3 cm, szerokości 
2,8–3,8 cm i grubości, 0,2–0,3 cm, ma otworki 
do gwoździ o średnicy 0,5 cm.

– w dolnej części łoża znajdowała się długa okła-
dzina z końcem wyprofilowanym na kształt łuku 
refleksyjnego, w pobliżu którego w specjalnym, 
poprzecznym gnieździe osadzono karbowaną 
listewkę, zdobioną sylwetką o negroidalnych ry-
sach, w pozycji kucznej, jakby na taborecie z eso-
wato wygiętymi nóżkami, przeglądającą się w lu-
sterku (ryc. 45: C). Zachowana długość 27,6 cm, 
szerokość 2,6–3,5 cm, grubość 0,3–0,4 cm.

– z boków łoża rozmieszczono okładzinki o roze-
tkowatej formie, zdobione zatartym już rytem, 
osadzone przy żelaznych bolcach służących do 
napinania cięciwy (ryc. 45: B). Miały wymiary 
3,8 × 3,8 cm i 0,2–0,3 cm grubości.

– wzdłuż krawędzi łoża rozmieszczono fragmen-
tarycznie zachowane długie, wąskie okładziny, 
zdobione pasmem plecionkowym i motywem 
rożków. Te krawędziowe płytki obramowywały 
szerokie, bogato zdobione płyciny (ryc. 45: B–C).
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h – razem z opisanymi wyżej elementami kuszy zna-
leziono kilka dalszych okładzin, należących naj-
pewniej do tego samego egzemplarza, niestety bez 
możliwości lokalizacji na łożu. Niektóre z nich, 
bogato zdobione, zasługują na uwagę:
– fragment prostokątnej, zwężającej się w jed-

ną stronę okładziny, której głównym motywem 
zdobniczym jest silnie stylizowany łeb lwa, 
z rozwartą paszczą, z szablastymi kłami, oto-
czony elementami roślinnymi (ryc. 46: środek). 
Wymiary: zachowana długość 17,8 cm, szero-
kość 2,4–2,7 cm, grubość 0,2–0,35 cm.

– fragment długiej okładziny z silnie zniszczo-
ną powierzchnią, zdobiony stylizowanym łbem 
lwa z rozwartą paszczą, z rozdętymi nozdrzami 
z buchającymi z nich kłębami pary, otoczona 
motywami roślinnymi i ślimacznicami (ryc. 47: 
z prawej). Wymiary: zachowana długość 15,1 cm, 
szerokość 2,7–3,5 cm, grubość 0,25–0,4 cm.

– fragment okładziny z łukowato wyprofilowanym 
zakończeniem, zdobiony motywami roślinnymi 
i ślimacznicami. Przy zachowanym końcu znaj-
duje się wąska, profilowana listewka, osadzona 
poprzecznie w rowkowatym gnieździe (ryc. 47: 
z lewej). Wymiary: zachowana długość 4,5 cm, 
szerokość 2,1–2,2 cm, grubość 0,3–0,4 cm. Okła-
dziny mocowano do łoża kuszy metalowymi 
ćwiekami i klejem. Wszystkie są od spodu nacię-
te ukośnie krzyżującymi się żłobkami, zapewne 
w celu silniejszego związania klejem z drewnia-
nym podłożem łoża.

2 – naczynia szklane: 2 fragmenty szklanic typu fleto-
wego, jeden z ośmiobocznego okazu.

3 – naczynia kamionkowe: 3 ułamki brzuśców zdo-
bione motywami reliefowymi, pokrytymi brązową, 
szarą i niebieską (kobaltową) polewą.

Chronologia obiektu nr 18: funkcjonował najpóźniej 
do 1615 r., bo w latach 1616–1617 zbudowano w tym 
miejscu skrzydło mennicze (Radacki 1976, 80). Ku-
szę należy datować na okres między latami 1550–1616 
(Cnotliwy 1992b, 519).

I.10.5.2. Piwniczka pod skrzydłem menniczym  
     – obiekt 18a

Silnie zniszczoną, odkryto w środkowej części skrzydła 
w czasie prac budowlanych. Archeologom umożliwio-
no jedynie pobieżną eksplorację wypełniska, składa-
jącego się z zasypiskowych przewarstwień próchnicy, 
gliny i gruzu ceglanego (ryc. 176).
Zawartość piwniczki (tabela 25): ogółem zebrano  
52 fragmenty naczyń: 11 siwaków, 23 ceglastych,  
14 z białej glinki, 3 z żółtej glinki i jeden kamionkowy.
1 – siwaki, toczone na kole:

– brzeg garnka typu XI, o średnicy wylewu 13 cm 
(ryc. 49).

– ułamek części przybrzeżnej garnka nieokreślo-
nego typu oraz fragment płaskiego, niewyodręb-
nionego dna o średnicy 16 cm, najpewniej po-
chodzącego z garnka.

– 3 fragmenty przybrzeżne mis typu I, odmiany  
1 o średnicach 26–28 i 30 cm (ryc. 50).

– 3 fragmenty przybrzeżne dużych mis typu IV, 
odmiany 1 o średnicy do 40 cm.

– 4 fragmenty den płaskich, najpewniej z mis, ma-
jących średnice 11, 18, 20 i 23 cm.

2 – naczynia ceglaste z polewą, toczone na kole:
– garnki: ogółem 15 okazów, w tym: 1 egz. typu I, 

odmiany 1 o średnicy wylewu 16 cm; 2 egz. typu 
I, odmiany 3 o średnicy wylewu 17 cm; 3 okazy 
typu III, odmiany 1 o średnicach wylewu 16,5, 
17 i 19 cm; 1 egz. typu III, odmiany 4 o średnicy 
12 cm; 2 fragmenty typu IV, odmiany 1 o średni-
cy 10 i 13 cm (ryc. 63); ponadto 6 den: 1 lekko 
wklęsłe o średnicy 10,5 cm, 2 płaskie, niewy-
odrębnione o średnicy 13 i 15 cm oraz 3 płaskie 
z prostokątną stopką.

– fragment brzegu patelni typu I, odmiany 3, ma-
jącej 5,3 cm wysokości i 15 cm średnicy wylewu 
(ryc. 67).

– rurkowaty uchwyt rondla.
– misy: 4 okazy, pojedyncze, należące do następu-

jących typów: I, odmiany 1 o średnicy 26 cm, II, 
odmiany 1 i 2 o średnicach 25 i 26 cm oraz III, 
odmiany 1 (ryc. 68).

– talerze: 2 fragmenty przybrzeżne typu III, od-
miany 1 i 3 (ryc. 69).

3 – naczynia toczone z białej glinki:
– garnki: 7 fragmentów, w tym ułamek brzegu 

typu I, odmiany 1; 2 egz. typu III, odmiany 1 
o średnicy wylewu 10 cm; ponadto należące do 
garnków 2 dna płaskie, niewyodrębnione, z któ-
rych jedno ma średnicę 14 cm, słabo wyodrębnio-
ne dno płaskie o średnicy 20 cm i ułamek okazu 
z prostokątną stopką o średnicy 9 cm (ryc. 63).

– fragment przybrzeżny patelni typu I, odmiany 
2, mający 8 cm wysokości i średnicę 18 cm.

– talerze: 4 fragmenty okazów typu III, odmiany 2 
o średnicach 30–34 cm (2 egz.) i 36 cm (ryc. 69).

– fragment dzbana nieokreślonego typu.
4 – naczynia toczone z żółtej glinki: fragment przy-

brzeżny garnka typu III, odmiany 1 o średnicy wy-
lewu 17,5 cm (ryc. 63), 2 dna, jedno płaskie niewy-
odrębnione o średnicy 12,5 cm, drugie o średnicy  
7 cm ma prostokątną stopkę.

5 – naczynia kamionkowe: duży fragment z prawie 
cylindryczną, głęboko żłobkowaną częścią przy-
brzeżną, z największym wydęciem brzuśca po-
niżej połowy wysokości, z silnym przewężeniem 
w sąsiedztwie dna. Ma ciemnobrązową, prawie 
czarną, bogato zdobioną powierzchnię. Poniżej 
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przybrzeżnych żłobków rozmieszczono pasmo 
jakby kielichów tulipana, zwróconych w dół, pod 
nim półkoliste medaliony, wypełnione pąkami 
kwiatowymi lub motywem koszykowym, który po-
krywa też niemal całą powierzchnię brzuśca. Prze-
wężenie przydenne zdobi pasmo pionowych żłob-
ków. Jest zaopatrzony w duże, kolankowate ucho, 
zdobione u nasady karbowanym guzkiem. Naczy-
nie było już wcześniej publikowane (por. Cnotliwy 
1987, 227–331, ryc. 6.8,2 i 6.18).

Chronologia piwniczki: 2. połowa XVI w. do około 
1616 r.

I.10.5.3. Obiekt nr 22, latryna  
     przy skrzydle zachodnim

Usytuowana mniej więcej pośrodku zachodniej fasa-
dy skrzydła (ryc. 176). Widoczna na sztychu Brauna 
i Hogenberga z 1588 r., także na późniejszym szkicu 
Meriana z 1650 r. i rysunku Zeunera z 1673 r. Powsta-
ła w czasie budowy skrzydła w latach 1575–1577. Szyb 
na fekalia posiadał w rzucie poziomym wymiary 1,25 
× 2,50 m, a jego głębokość dochodziła do 4 m. Wypeł-
nisko tworzyły fekalia zmieszane z próchnicą i dużą 
ilością gruzu ceglanego. Obiekt nie był przedmiotem 
metodycznej eksploracji. Materiały zabytkowe zosta-
ły wybrane z ziemi wyrzuconej przez robotników na 
bruk dziedzińca.
Zawartość obiektu nr 22 (tabela 25): z wypełniska 
obiektu udało się zebrać 12 przedmiotów wykonanych 
z różnych surowców, 163 fragmentów naczyń i przed-
miotów szklanych, 299 lepiej zachowanych ułamków 
naczyń ceramicznych, 38 kafli i 77 muszli ostryg.
1 – przedmioty różne:

– fragment większej rzeźby w piaskowcu. Zacho-
wała się głowa odtrącona od korpusu. Przedsta-
wia starszego wiekiem mężczyznę, z pomarsz-
czonym czołem, z wydatnymi fałdami pod 
oczami, z prostym długim nosem (uszkodzo-
nym), z sumiastym wąsem skrywającym usta, 
ze spiczastą, krótko przystrzyżoną bródką, z za-
czesaną do tyłu fryzurą. W górnej i tylnej części 
głowy są liczne uszkodzenia, niektóre powsta-
łe jakby w efekcie ostrzenia narzędzi lub bro-
ni siecznej (ryc. 62). Według J. Kochanowskiej 
rzeźba wykazuje bliskie pokrewieństwo z po-
sągiem księcia Bogusława XIII na zamku we 
Franzburgu, dekorowanym rzeźbiarsko w latach 
80. XVI w. (Kochanowska 1992, 134, ryc. 68).

– kolisty, soczewkowaty w przekroju ciężarek gli-
niany z dużym otworem pośrodku, wypalony 
w atmosferze utleniającej do barwy ceglastej. 
Wymiary: średnica 11,7 cm, grubość do 3,7 cm, 
średnica otworu 2,8 cm.

– 6 drobnych fragmentów rurkowatych cybusz-
ków od fajek z białej glinki.

– 2 fragmenty fajeczki porcelanowej: jajowata 
główka zdobiona malowanymi kwiatkami i uła-
mek rurkowatego cybuszka.

– 2 fragmenty tygielków wykonanych z gliny z do-
mieszką grubo tłuczonego kamienia (ziarna do 
0,1 cm), z dodatkiem grafitu. Są bardzo silnie 
wypalone, spieczone. Mają barwę zbliżoną do 
siwaków. Posiadały kielichowatą formę z trójkąt-
nie uformowanym wylewem, płaskie, koliste dno 
z ostrokątną stopką. W ściankę jednego z nich są 
wtopione śladowe ilości miedzi. Lepiej zacho-
wany egzemplarz miał 8,5 cm wysokości, wylot 
o szerokości do 7,8 cm, średnicę dna 3,5 cm.

2 – przedmioty szklane: zbiór składa się z naczyń sto-
łowych: różnego typu szklanic – 29 egzemplarzy, 
8 kielichów, 1 uszka, 5 okazów naczyń aptecz-
nych, 53 fragmentów butelek i 72 ułamków szybek 
okiennych.

a – naczynia stołowe:
– fragmenty szklanicy cylindrycznej, nieznacz-

nie wybrzuszonej, z prostym brzegiem, z dnem 
wklęsłym, z dolepioną, profilowaną stopką zdo-
bioną białymi punktami. Korpus bogato zdo-
biony przy zastosowaniu techniki malarskiej. 
Na środku, po przeciwnych stronach korpusu, 
umieszczono szczątkowo zachowane tarcze 
herbowe. Jeden herb należy do książąt pomor-
skich, drugi do elektorów saskich. Pod herbami 
rozmieszczono w dwóch rzędach skrót literowy 
związany z tytulaturą osób, których dotyczą. 
Pod herbem pomorskim zachowały się w gór-
nym rzędzie następujące litery: V. G. (braki)  
Z. H. S. T. (braki), a w dolnym: F. Z. R. S. (bra-
ki) D. L. L. V. (braki), zaś pod herbem saskim 
w rzędzie górnym: (braki) A. G. A. C. S. H. Z. 
S., a w rzędzie dolnym (braki) Z. R. G. Z. G. V. 
F. D. L. L. (braki). Obrysy herbów, postaci i lite-
ry naniesiono na szkło białą farbą, odzież posta-
ci barwami złocistą i niebieską. Między herba-
mi umieszczono z jednej strony napis „Anno”, 
z drugiej zaś rok „1618”. Od góry i dołu tych 
napisów znajdowały się romboidalne, żółto 
malowane ozdobniki. Nieco poniżej wylewu 
umieszczono szerokie pasmo obrysowane nie-
bieskimi i białymi punkcikami, a między nimi 
kombinacje żółto malowanych trójkącików, wy-
pełnionych piramidkami punktów (ryc. 84: 3). 
Wymiary szklanicy: wysokość 17 cm, średnica 
wylewu 9,2 cm, średnica korpusu 10 cm, gru-
bość ścianek 0,15–0,3 cm, objętość około 1,1 l.

– fragmenty cylindrycznej szklanicy, górą nie-
znacznie wybrzuszonej, z dnem wklęsłym za-
opatrzonym w wałeczkowatą stopkę, zdobioną 
białymi punktami. Korpus szklanicy jest zdo-
biony przy zastosowaniu techniki malarskiej. 
Głównym elementem zdobniczym jest czarny 
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orzeł przepasany złotą szarfą z pętlicami, z roz-
postartymi skrzydłami, z głową zwróconą w pra-
wo, z rozwartym żółtym dziobem z wysuniętym 
języczkiem. Z boku orła są widoczne ślady tar-
czy herbowej, zdobionej hełmami i pióropusza-
mi. Na jednym z fragmentów ścianki żółtawą 
farbą wymalowano przedmiot przypominający 
królewskie berło. Nieco poniżej wylewu szkla-
nicę zdobią dwa rzędy białych punkcików  
(ryc. 84: 3). Wymiary: wysokość 18–19 cm, 
średnica wylewu 7 cm, średnica brzuśca 6,5– 
7,3 cm, średnica dna 7,1 cm, grubość ścianek 0,1– 
0,16 cm, pojemność około 0,6 l.

– fragmenty wysokiej, zwężającej się ku dołowi 
szklanicy, zdobionej nieco poniżej wylewu pa-
smem baniastych, białych plam, pod nimi bia-
łymi kółeczkami, a niżej rzędem niebieskich 
punkcików. Korpus zdobią kombinacje nie-
bieskich punktów i półkoli oraz bliżej nieokre-
ślonych, biało malowanych form roślinnych  
(ryc. 84: 1). Wymiary: zachowana wysokość 
12,5 cm, średnica wylewu 6 cm, grubość ścianek  
0,09–0,17 cm.

– szklanice typu fletowego: siedmioboczne –  
4 egzemplarze (ryc. 85: 2–3) oraz ośmioboczne –  
6 ułamków (ryc. 85: 5).

– szklanice cylindryczne z wklęsłym dnem, z wa-
łeczkowatą stopką – 9 egzemplarzy, jedna zdo-
biona poprzecznie karbowaną obrączką.

– fragment niewielkiej szklanicy cylindrycznej 
z górną częścią oblepioną nieregularnymi wa-
łeczkami szklanymi.

– fragment szklanicy cylindrycznej na wysokiej, 
pustej nóżce, zdobiony pionowymi pasmami 
ukośnych i skośnie krzyżujących się, bardzo 
cienkich kresek, jakby imitujących wtopione ni-
teczki szklane (ryc. 85: 6).

– 4 fragmenty szklanic o formie konicznej, dwie ze 
ściankami zdobionymi wytłoczonymi od środka 
rombowatymi lub owalnymi wypukłościami.

– fragment baniastej lub beczułkowatej szklanicy 
wykonanej z niebieskiego szkła, mającej wylew 
o średnicy 9 cm.

– 4 drobne ułamki szklanic typu „Römer”, zdo-
bione charakterystycznymi guzkami.

– fragment szklanicy typu „Krautstrunk” z rożko-
watymi guzkami (ryc. 85: 8).

– fragment wklęsłego dna z dolepioną, wałeczko-
watą, profilowaną stopką szklanicy nieokreślo-
nego typu.

– 3 fragmenty kielichów z koniczną czaszą, z tral-
ką z pierścieniowatym nodusem, z kolistą stop-
ką. Nodus jednego z nich był zdobiony kropecz-
kami naniesionymi białą farbą (ryc. 86: 12).

– tralka z nodusem i fragmentem stopki, najprawdo-
podobniej kielicha z koniczną czaszą (ryc. 86: 9).

– 3 fragmenty kielichów z jajowatą czaszą  
(ryc. 86: 8).

– ułamek czaszy kieliszka nieokreślonego typu.
– fragment taśmowatego ucha, najpewniej od dzba-

nuszka.
b – naczynia apteczne:

– górna część niewielkiej buteleczki czworościen-
nej, z lejkowatym brzegiem, należąca do grupy 
A, typu III.

– 2 fragmenty dużych, baniastych słojów, górą 
przewężonych, z brzegiem silnie wychylonym 
na zewnątrz (ryc. 95: 6).

– część przybrzeżna niewielkiego słoja baniastego 
z brzegiem odgiętym na zewnątrz (ryc. 95: 4).

– górna część cylindrycznego słoja z brzegiem sil-
nie odgiętym na zewnątrz (ryc. 95: 5).

c – butelki do wina i wódki – grupa B:
– 3 fragmenty butelek typu I, dwa należące do 

odmiany 1 (ryc. 87: 1), trzeci do odmiany  
2 (ryc. 87: 2) oraz trzy części przydenne butli 
tego samego typu, w tym jedna z czarnego, ma-
towego szkła.

– 5 fragmentów butelek typu II: 3 należące naj-
pewniej do odmiany 1 (ryc. 87: 6) i 2 do odmia-
ny 3.

– fragment butelki typu III, odmiany 1 (ryc. 87: 7) 
oraz 40 ułamków zaliczonych ogólnie do typu III.

– górna część butelki typu IV.
d – szkło okienne:

– 3 ułamki szybek romboidalnych z załuskanymi 
krawędziami.

– 69 drobnych ułamków szybek niewiadomego 
typu.

3 – ceramika naczyniowa: zebrano ogółem 299 frag-
mentów naczyń: 5 siwaków, 73 ceglastych, 118 
z białej glinki, 36 z żółtej gliny, 22 kamionkowe,  
37 fa jansowych i 2 porcelanowe.

a – siwaki, toczone na kole:
– garnki: 3 większe fragmenty, bez polewy, nale-

żące do typu III, odmian 1 i 2 oraz do typu IX, 
odmiany 2 (ryc. 63 i 65).

– miski: 2 egzemplarze należące do typu II, od-
miany 1 i typu IV odmiany 2, obydwa bez pole-
wy (ryc. 68).

b – naczynia ceglaste, toczone na kole:
– garnki: ogółem 34 fragmenty. Wyróżniono wśród 

nich okazy następujących typów: 9 egz. typu I:  
5 odmiany 1, 3 odmiany 2 i 1 odmiany 3;  
5 okazów typu IV: 2 odmiany 1, 3 odmiany  
2 (ryc. 63); 1 egz. typu VII (ryc. 64); 3 okazy 
typu VIII, odmiany 1; 1 egz. typu IX, odmiany 
3; 2 egz. typu X, odmian 1 i 4; 1 egz. typu XII 
(ryc. 65), a ponadto 12 fragmentów den należą-
cych niewątpliwie do garnków: 7 den płaskich 
niewyodrębnionych, jedno słabo wyodrębnione, 
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jedno płaskie z ostrokątną stopką oraz 3 dna lek-
ko wklęsłe, niewyodrębnione. Wszystkie pokryte 
wewnątrz polewą brązową lub żółtą.

– pokrywy do garnków: 3 egzemplarze: jedna 
kopulasta, z rozpłaszczonym brzegiem, pokry-
ta żółtą polewą, zaliczona do odmiany 1 (ryc. 
70: 12), druga odmiany 2 (ryc. 70: 13) trzecia 
z brzegiem zgrubiałym, bez polewy, o średnicy 
19 cm, należąca do odmiany 3 (ryc. 70: 14).

– rondle: dwie nóżki.
– patelnie: 2 egzemplarze, w tym jeden typu I, od-

miany 2, a drugi typu nieokreślonego (ryc. 67), 
obydwa z brązową polewą wewnątrz.

– fragment rynienki z obustronną żółtą polewą.
– górna część flaszy z baniastym brzuścem, z sil-

nie przewężonym, lejkowatym brzegiem, o śred-
nicy wylewu 4,5 cm, pokryta na zewnątrz żółtą 
polewą oraz 5 dalszych, drobnych ułamków 
flasz.

– dzbany: 4 fragmenty przybrzeżne: 1 odmiany 1, 
pozostałe nieokreślonego typu. Wszystkie pokry-
te od zewnątrz brązową lub zieloną polewą.

– kubki: 3 fragmenty: jeden typu I z zieloną pole-
wą wewnątrz (ryc. 70: 5), dwa typu III, odmiany 
1 z brązową i żółtą polewą w środku (ryc. 70: 7).

– fragment dużego kufla bez polewy.
– miski: 13 egzemplarzy. Należą do następujących 

typów: typ I, odmiana 1 – 1 egz. z brązową po-
lewą w środku; typ II, odmiany 1 – 1 egz. bez 
polewy, odmiany 2 – 3 egz. z brązową, żółtą lub 
zieloną polewą od środka; typ III, odmiany 1 –  
4 egz. z brązową i żółtą polewą w środku, od-
miany 2 – 1 egz. z brązową polewą w środku; 
typ IV, odmiany 3 – 1 egz. z polewą brązową; 
typ V, odmiany 1 – 1 egz. bez polewy, odmiany 
2 – 1 egz. z brązową polewą wewnątrz (ryc. 68).

– talerze: 3 okazy, a między nimi 1 egz. typu I ma-
jący 3,7 cm wysokości i 14 cm średnicy, z brązo-
wą i żółtą polewą w środku, 1 egz. typu II o śred-
nicy 30 cm, z brązową i żółtą polewą w środku, 
1 egz. typu III z różnobarwną polewą wewnątrz 
(ryc. 69).

c – naczynia toczone z białej glinki:
– garnki: ogółem 43 okazy należące do następują-

cych typów: typ I, odmiana 1 – 8 egz.; typ III –  
3 egz., po jednym odmian 1, 2 i 3; typ IV, odmia-
na 1 – 2 egz.; typ V, odmiana 1 – 1 egz.; typ VII 
– 1 egz.; typ VIII, odmiana 1 – 1 egz.; typ XI –  
2 egz.; typ nieokreślony – 2 fragmenty brzegów; 
14 den płaskich niewyodrębnionych, jedno dno 
płaskie z ostrokątną stopką, 7 den lekko wklę-
słych, niewyodrębnionych i jedno z ostrokątną 
stopką (ryc. 63–65). Wszystkie w środku z pole-
wą przeważnie barwy żółtej i zielonej, rzadziej 
brązowej.

–  pokrywa garnka odmiany 2, wysoka, kopulasta, 
z brzegiem haczykowato zagiętym do środka 
pokrytego żółtą polewą, ma średnicę 13,5 cm.

– rondle: 42 egzemplarze, między nimi oka-
zy: typu I, odmiany 3 – 3 egz. z żółtą polewą 
w środku, o średnicy wylewu 8–11 cm, jeden ma 
14,8 cm wysokości; typu III, odmiany 1 – 1 egz., 
z zieloną polewą w środku, o średnicy wylewu  
8 cm; typu V, odmiany 2 – 3 egz., o średnicy wy-
lewu 11–13 cm, wszystkie z żółtą polewą w środ-
ku; typu VI – 2 egz., z żółtą i zieloną polewą 
wewnątrz (ryc. 66). Ponadto z rondlami należy 
wiązać 9 rurkowatych uchwytów i 24 nóżki.

– patelnie: 8 egzemplarzy: typ I – 4 egz., w tym:  
1 egz. odmiany 1 z polewą brązową, 2 egz. od-
miany 2 z zieloną polewą w środku, 1 egz. od-
miany 3 z polewą żółtą; typ III – 1 egz. z żółtą 
polewą; typ IV – 1 egz. z polewą brązową i typ 
nieokreślony – 2 fragmenty z polewą brązową 
(ryc. 67).

– dzbany: 5 fragmentów: 2 należące do odmiany 
2, a 3 egz. nieokreślonego typu. Mają średnicę 
wylewu 8–10 cm. Wszystkie z obustronną pole-
wą barwy brązowej, żółtej i zielonej.

– kubki: 4 egz.: 1 egz. typu II, mający 8 cm wy-
sokości, średnicę wylewu 9 cm, a dna 3 cm, 
pokryty obustronnie polewą brązową, zieloną 
i żółtą (ryc. 70: 6); 1 egz. typu III, odmiany 2, 
pokryty obustronnie polewą o barwach brązo-
wej i żółtej, zdobiony poniżej wylewu pasmem 
żłobków, a niżej malowanymi pasmami, mający  
9,7 cm wysokości, średnicę wylewu 8 cm, brzuśca  
7,5 cm, dna 5,2 (ryc. 70: 8); 2 egz. typu nieokreś-
lonego, także z obustronną polewą o barwach 
jak wyżej.

– miski: 10 egzemplarzy: typ II, odmiana 1 –  
3 egz., o średnicach wylewu 15–26 cm, pokry-
te wewnątrz brązową lub żółtą polewą; typ III, 
odmiana 1 – 4 egz., mające 9–10 cm wysokości 
i średnice 18–26 cm, wewnątrz żółtą i zieloną 
polewę; typ III, odmiana 2 – 2 egz. o średnicy 
wylewu 21–29 cm, z brązową lub żółtą polewą 
w środku; typ IV, odmiana 3 – 1 egz. z brązową 
polewą w środku (ryc. 68).

– talerze: 8 egzemplarzy: 1 egz. typu II, o śred-
nicy 30 cm, o wysokości 3,5 cm, z żółtą polewą 
w środku; typ III – 3 egz., mające 3,4–5,8 cm 
wysokości, a średnice 26–27 cm, wewnątrz brą-
zową i żółtą polewę, z przymieszką barwy zielo-
nej i białej; typ nieokreślony – 4 fragmenty z po-
lewą o barwach jak wyżej (ryc. 69).

d – naczynia toczone z żółtej glinki:
– garnki: ogółem 17 egzemplarzy: 6 egz. typu I:  

2 egz. odmiany 1, 1 egz. odmiany 2 i 3 egz. od-
miany 3; 2 egz. typu III, odmiany 2; 2 egz. typu 
IV, odmiany 1; 2 egz. typu V, odmiany 3 oraz 
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po jednym egzemplarzu typu VII, IX, odmiany  
2 i X, odmiany 1 (ryc. 63–65), a ponadto należą-
ce do garnków jedno dno płaskie, drugie lekko 
wklęsłe ze zgrubiałą stopką.

– rondle: 6 egzemplarzy: 2 egz. typu II, odmiany 
2 z żółtą polewą w środku, o średnicy wylewu 
10–11 cm; 3 egz. typu VI, z żółtą, brązową i zie-
loną polewą, o średnicy wylewu 8–13 cm oraz 
rurkowaty uchwyt (ryc. 66).

– patelnie: fragment należący do typu I, odmiany 
1 z zieloną polewą w środku (ryc. 67).

– dzbany: 3 egzemplarze: jeden należący do od-
miany 2 z obustronną brązową polewą oraz  
2 nieokreślonego typu.

– fragment – zapewne kubka nieokreślonego typu, 
z obustronną, brązową polewą.

– fragment czarki z pogrubionym brzegiem, 
o średnicy wylewu 10 cm, zdobionej pasmem 
żłobków, pokrytej obustronnie żółtą polewą 
(ryc. 70: 10).

– miski: 7 egzemplarzy: 3 egz. typu I: jeden od-
miany 1, o średnicy 23 cm, z żółtą polewą 
w środku oraz dwa odmiany 2, o wysokości  
10 cm, o średnicy wylewu 11 i 26 cm, z żółtą 
polewą wewnątrz; 2 egz. typu III, odmiany 1,  
z żółtą polewą; 1 egz. typu IV, odmiany 1 z obu-
stronnie żółtą polewą i 1 egz. typu VI (ryc. 68).

– talerze: fragment należący do typu III, odmiany 
3, o średnicy 29 cm, z brązową polewą w środku 
(ryc. 69).

e – naczynia kamionkowe:
– dzbany: 4 egzemplarze.
– fragment brzuśca pochodzącego najpewniej 

z okazu typu III, o powierzchni pokrytej nie-
bieską, kobaltową polewą, zdobionego łuko-
watymi żłobkami, nacięciami i malinkowatymi 
aplikacjami o popielatym zabarwieniu. Frag-
ment dna (średnica 11 cm) okazu tego samego 
typu, z częścią przydenną zdobioną szeroki-
mi, skośnymi bruzdami barwionymi na prze-
mian granatową lub popielatą polewą. Obydwa 
z warsztatów w Westerwald (?).

– fragment dolnej części okazu typu V o po-
wierzchni pokrytej szarą polewą, bogato zdobio-
ny motywami roślinnymi, niebiesko barwiony-
mi. Okaz ten zachował się do wysokości 30 cm. 
Największa średnica jego brzuśca mierzy około 
26 cm, a średnica dna 15 cm. Może pochodzić 
z któregoś górnołużyckiego ośrodka garncar-
skiego. Ponadto fragment dzbana nieokreślone-
go typu.

– kufle: 2 egzemplarze. Kilka fragmentów wyso-
kiego kufla o beczułkowatej formie, z brzegiem 
zagiętym do środka, przewężony przy wklęsłym, 
nieznacznie wyodrębnionym dnie z ostrokątną 

stopką. Wykonany z siwej w przełamie kamion-
ki. Ma powierzchnię pokrytą brązową polewą. 
Na środku brzuśca doklejono owalną plakietkę 
z herbem Magdeburga, obramowanym wień-
cem laurowym. Przy brzegu i dnie rozmiesz-
czono pasma falistych, gęsto rytych żłobków. Na 
podstawie zachowanych fragmentów udało się 
naczynie zrekonstruować (ryc. 76: 4 i 79). Opi-
sywany okaz pochodzi z wytwórni w Walden-
burgu. Wymiary: wysokość około 19 cm, śred-
nica wylewu 5,6 cm, średnica brzuśca 10,4 cm, 
średnica dna 11 cm.

– z kufla najpewniej jest także fragment brzuś-
ca z siwej kamionki, pokrytej ciemnobrązową, 
prawie czarną polewą, zdobiony pionowymi 
żłobkami i rzędami wyciśniętych w ściance ro-
zetek. Ma ucho zdobione motywem roślinnym 
i ludzką twarzą osadzoną u jego nasady, a po-
niżej zwisającą szyszką. Okaz ten posiada cechy 
wyrobów z Freibergu.

– flasze: 9 egzemplarzy. Pięć okazów typu I o ba-
niastej formie, z bardzo krótką, cylindryczną 
szyjką, z lejkowatym wylewem, z dnem nie-
znacznie wklęsłym z ostrokątną stopką. Wyko-
nane z białej kamionki. Powierzchnię pokrywa 
od zewnątrz brązowa polewa solna. Brzusiec 
jest zdobiony żłobkami. Zachowany w całości 
okaz (ryc. 77: 3) ma 9,6 cm wysokości, brzusiec 
o średnicy 7 cm, dno o średnicy 4,6 cm i wylew 
o średnicy 3 cm.

– 2 okazy typu III, pękate, z bardzo krótką szyj-
ką, z pogrubiałym wylewem, skośnie ściętym na 
zewnątrz. Wykonano je z siwej kamionki. Po-
wierzchnię pokrywa brązowa polewa solna. Le-
piej zachowany egzemplarz ma brzusiec o śred-
nicy 12,5 cm (ryc. 77: 4).

– górna część flaszy typu IV, z krótką szyjką lej-
kowato rozszerzoną przy wylocie, zaopatrzo-
na w poziome ucho osadzone w górnej części 
brzuśca. Wykonana z białej kamionki. Ma po-
wierzchnię pokrytą brązową polewą solną. Naj-
większa średnica brzuśca wynosi około 12 cm,  
a średnica wylewu 3 cm (ryc. 77: 7).

– dolna część flaszy typu V, z brzuścem z jednej 
strony spłaszczonym, wykonana z białej ka-
mionki, z brązową polewą solną na powierzchni 
(ryc. 77: 5).

– naczynia apteczne: 5 pojemników typu I (2 cał-
kowicie zachowane) o beczułkowatej formie, 
dołem silnie wydęte, z dnem płaskim, nieznacz-
nie wyodrębnionym. Wykonane z białej ka-
mionki pokrytej od zewnątrz brązową polewą 
solną. Wymiary okazów całkowicie zachowa-
nych: wysokość 3,2 i 5,9 cm, średnica wylewu 
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2,9 cm, średnica brzuśca 2,9 i 5,2 cm, średnica 
dna 2,3 i 4 cm.

– inne formy naczyń kamionkowych:
· małe naczyńko (czarka?) o beczułkowatej for-

mie, z silnie przewężoną, prawie cylindrycz-
ną częścią przybrzeżną, oddzieloną od brzuśca 
żeberkiem. Dno płaskie ze słabo zaznaczoną, 
ostrokątną stopką. Brzusiec zdobiony rombo-
idalną siatką lub zygzakowatymi punktowany-
mi liniami. Wykonane z białej kamionki, z po-
wierzchnią pokrytą brązowożółtą polewą solną 
(ryc. 77: 8). Wymiary: wysokość około 8 cm, 
średnica wylewu 7 cm, średnica brzuśca 9 cm, 
średnica dna 6,7 cm.

· górna część naczyńka o beczułkowatej formie, 
z brzegiem odgiętym na zewnątrz, wykonanego 
z białej kamionki, z powierzchnią pokrytą brą-
zowopopielatą, brązowo nakrapianą polewą.

f – naczynia fajansowe:
– dzbany: 5 fragmentów.
· fragment górnej części dzbana typu I, o smukłej 

formie, z wysoką, cylindryczną szyjką, z prostym 
brzegiem. Ma powierzchnię pokrytą obustronnie 
białą emalią, o niebieskawym odcieniu, bogato 
zdobioną niebiesko malowanymi motywami roś-
linnymi (ryc. 80: 3). Wymiary: wylew o średnicy 
8–9 cm i brzusiec o średnicy 12–13 cm.

· 2 fragmenty (najprawdopodobniej należące do 
tego samego egzemplarza) dzbana typu II, cha-
rakteryzującego się cylindrycznym korpusem, 
osadzonym na płaskim, wyodrębnionym dnie 
ze stopką, górą silnie przewężonego, z brzegiem 
odchylonym lejkowato na zewnątrz. Ma po-
wierzchnię pokrytą obustronnie białą, błękitna-
wą emalią, bogato zdobioną przy brzegu i dnie 
niebiesko malowanymi pasmami szerokich linii, 
a między nimi zawiłymi motywami roślinnymi 
(ryc. 80: 2). Wymiary: średnica wylewu 9,8 cm, 
szyjki 6,7 cm, brzuśca 9,8–10,2 cm, średnica dna 
10,5 cm.

· fragment dzbana typu II, z dnem lekko wklę-
słym, niewyodrębnionym, z powierzchnią po kry-
tą mlecznobiałą emalią, malowaną nie bies  kimi 
pasmami i motywami roślinnymi. Wymiary: 
średnica dna 11–12 cm.

· dzban typu III, wyklejony prawie w całości 
z zachowanych ułamków. Ma baniasty brzusiec  
(z nisko osadzoną największą wydętością), prze-
chodzący w smukłą, stosunkowo krótką szyjkę 
zakończoną prostym, nieznacznie odchylonym 
na zewnątrz brzegiem. Ma płaskie, wyodręb-
nione dno z wałkowatą stopką i jest zaopa-
trzony w solidne, wolutowo zakończone ucho. 
Powierzchnia jest pokryta białawą emalią, cała 
wymalowana w „esy-floresy” przy zastosowaniu 
barwy żółtej, niebieskiej, zielonej i fioletowej 

(ryc. 81: 2). Wymiary: wysokość 19,4 cm, śred-
nica wylewu 8,5 cm, średnica brzuśca 12,3 cm, 
średnica dna 8,5 cm.

– talerze: 5 egzemplarzy:
· 3 okazy należą do typu III (ryc. 69). Frag-

ment przybrzeżny odmiany 1, o średnicy około  
31 cm, z brzegiem silnie odchylonym na ze-
wnątrz, pokryty obustronnie białawokremową 
emalią, zdobiony przy brzegu niebiesko malo-
wanymi wzorami roślinnymi. Przybrzeżna część 
głębokiego talerza odmiany 2, o średnicy 30 cm, 
z załamanym, wałeczkowato pogrubionym 
brzegiem, pokrytego od środka białawą emalią, 
przy brzegu niebiesko malowanymi festonami 
roślinnymi. Fragment okazu odmiany 3, z zała-
manym, zadartym nieco w górę brzegiem, z pła-
skim dnem. Pokryty wewnątrz białoniebieska  - 
wą emalią. Dolna część wnętrza ma niebiesko 
malowaną ornamentację geometryczną. Wymia-
ry: średnica wylewu około 23 cm, średnica dna  
17 cm, wysokość 2,9 cm.

· dno talerza (może typu III?), wklęsłe (średnica 
14 cm), pokryte wewnątrz białawą emalią, zdo-
bioną niebiesko malowanymi motywami roślin-
nymi i być może elementami nieokreślonego 
typu zabudowy, tworzącymi wrażenie pejzażu 
(ryc. 80: 5).

· fragment należący do typu IV, mający średnicę 
19 cm i 3,5 cm wysokości, średnicę dna 11 cm.

– wazony:
· naczynie zrekonstruowane na podstawie kilku-

nastu zachowanych ułamków, mające beczuł-
kowatą formę, krótką, cylindryczną szyjkę za-
kończoną spłaszczonym brzegiem, odchylonym 
językowato na zewnątrz, z dnem płaskim, słabo 
wyodrębnionym z ostrokątną stopką. Ma po-
wierzchnię obustronnie pokrytą białawą emalią, 
bogato zdobioną niebiesko malowanymi moty-
wami roślinnymi, geometrycznymi i figuralny-
mi (ryc. 80: 1). Wymiary: wysokość około 25 cm, 
średnica wylewu 14 cm, średnica brzuśca około 
17 cm, średnica dna 14,2 cm.

· przybrzeżny fragment naczynia podobnego typu 
jak wyżej opisany, ale z wyższą szyjką, zdobio-
nego poniżej wylewu niebiesko malowanymi pa-
smami poziomymi. Jego średnica wylewu mie   - 
rzy 12 cm.

– inne naczynia fajansowe:
· fragment przybrzeżny niewielkiego garnuszka 

o jajowatej formie, z brzegiem odchylonym na 
zewnątrz, z powierzchnią pokrytą białawą ema-
lią, zdobionego pojedynczymi, niebiesko malo-
wanymi pasmami (ryc. 80: 4). Być może jest to 
naczynie apteczne.

· ponadto zebrano 25 drobnych ułamków, wszyst-
kie ze śladami zdobienia niebieską barwą.
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g – naczynia porcelanowe: 2 czarki z różnych kom-
pletów, bez sygnatury. Jedna z nich o półkulistej 
formie, z prostym brzegiem, ma wewnątrz mlecz-
nobiałą, a od zewnątrz brązową powierzchnię. 
Jej wnętrze zdobią niebiesko rysowane motywy 
roślinne, przy samej krawędzi pasmo utworzone 
z kresek, zaś na dnie dwie koliste linie. Fragment 
drugiego okazu (może to filiżanka?) ma dzwono-
watą formę, z pofalowanym brzegiem odchylonym 
nieco na zewnątrz, z dnem wklęsłym, wyodrębnio-
nym. Jest obustronnie biała, zdobiona niebiesko 
malowanymi wzorami: od zewnątrz gałązkami 
roślinnymi, z siedzącym ptaszkiem, wewnątrz, na 
dnie, w obrębie wyrysowanego koła bliżej nieokre-
ślonym motywem roślinnym, a przy krawędzi wy-
lewu pojedynczą linią poziomą.

4 – kafle:
– 6 drobnych ułamków kafli płytowych ze śladami 

biało-niebieskiej ornamentacji.
– 14 niewielkich fragmentów kafli płytowych po-

krytych zieloną polewą, ze śladami reliefowej 
ornamentacji roślinnej i geometrycznej.

– 18 kawałków kafli płytowych pokrytych brą-
zową polewą, ze śladami zdobienia powierz-
chni reliefowymi motywami geometrycznymi 
i roślinnymi.

5 – inne znaleziska: z wypełniska obiektu wydobyto  
77 dobrze zachowanych muszli ostryg.

Chronologia obiektu nr 22: powstał razem ze skrzydłem 
zachodnim w latach 1575–1577, początkowo latryna 
ta była systematycznie opróżniana, później zapełniała 
się coraz bardziej, najintensywniej w 2. połowie XVII 
i XVIII w., aż do początku XIX w.

I.10.5.4. Obiekt nr 23, latryna przy skrzydle  
 zachodnim

Obiekt zachował się przy południowym końcu skrzydła 
zachodniego. Był wbudowany w jego zachodnią fasadę 
(ryc. 176). Szyb na fekalia był wymurowany z cegieł, 
miał w rzucie poziomym wymiary 1,25 × 2,50 m. Głę-
bokości nie ustalono. Obiekt jest widoczny na sztychu 
Brauna i Hogenberga z 1590 r. oraz na szkicu Meriana 
z 1650 r. Nie był metodycznie eksplorowany. Częścio-
wo rozkopali go robotnicy budowlani, bez wiedzy ar-
cheologów, a część wypełniska została wywieziona na 
wysypisko śmieci, jedynie jego małą partię wydobytą 
z obiektu przebrano pod nadzorem archeologicznym.
Zawartość obiektu nr 23 (tabela 25): ogółem udało się 
pozyskać 30 przedmiotów wykonanych z różnych su-
rowców, 32 fragmenty naczyń i butelek szklanych, 41 
fragmentów naczyń ceramicznych oraz 47 ułamków 
kafli.
1 – przedmioty różne:

– 6 fragmentarycznie zachowanych jajowatych 
główek fajeczek wykonanych z białej glinki, 

zdo bionych przy brzegu rzędem drobnych, 
pionowych kreseczek, zaopatrzonych u nasa-
dy w cylindryczne ostrogi z zatartymi znakami 
wytwórni. Na jednej wyraźniej była odciśnięta 
cyfra 4, na innej jakby tarcza herbowa (ta może 
pochodzić z Goudy lub Rościna), na trzeciej 
bok ostrogi był sygnowany esowatym znakiem, 
wskazującym na pochodzenie z Rościna. Wy-
miary: długość główki 5,1–5,5 cm, średnica wy-
lotu 2,3–2,5 cm.

– 22 fragmenty rurkowatych cybuszków od faje-
czek z białej glinki, na jednym z nich zachowa-
ła się nazwa miejscowości wytwórni „Weissen” 
i „...ng”, na drugim napis „Fabrike in ...”.

– fragment główki fajeczki porcelanowej, zdobio-
nej malowanymi kwiatkami.

– fragment dużego, najprawdopodobniej cylin-
drycznego, grafitowego tygla, ze ścianką zew nę-
trzną pokrytą rdzawym, żelazistym nalotem. 
Grubość ścianki 2,3 cm.

2 – naczynia szklane:
– fragment korpusu cylindrycznej szklanicy typu 

fletowego, zdobionego poziomymi, poprzecznie 
karbowanymi nitkami, wykonanej z seledyno-
wego szkła.

– fragment górnej części szklanicy o konicznej 
formie, z grubym, wklęsłym dnem, wykonanej 
z bezbarwnego szkła.

– fragment kielicha z jajowatą, słabo wybrzuszoną 
czaszą zdobioną siateczką drobnych, romboidal-
nych wgłębień, wykonanego z jasnoseledynowe-
go szkła. Wymiary: średnica około 4 cm, grubość 
ścianki 0,14 cm.

– butelki szklane grupy B:
· 5 okazów typu II, odmiany 3, z długą szyj-

ką, owiniętą przy brzegu grubą taśmą szklaną, 
przechodzącą w cylindryczny korpus.

· 24 fragmenty typu IV, charakteryzującego się 
sześcio- lub ośmiobocznym korpusem.

3 – ceramika naczyniowa: zebrano zaledwie 41 lepiej 
zachowanych fragmentów, wśród nich: 16 ceg-
lastych, 18 z białej glinki, 3 z żółtej glinki i 4 ka-
mionkowe.

a – naczynia ceglaste, toczone na kole:
– garnki: 7 egzemplarzy, a między nimi pojedyn-

cze reprezentujące następujące typy: V, odmia-
ny 2; typu X, odmiany 1 (ryc. 64–65); 2 to czę-
ści przybrzeżne garnków typu nieokreślonego 
oraz 3 dna płaskie, niewyodrębnione o średnicy  
12–14 cm.

– fragment miseczki typu II, odmiany 1, z brązo-
wą polewą, o średnicy wylewu 7 cm (ryc. 68).

– talerze: 4 fragmenty typu III z brązową lub żół-
tą polewą w środku: 2 okazy odmiany 1 i 1 od-
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miany 4, o średnicy 22–31 cm (ryc. 69) oraz uła-
mek typu nieokreślonego.

– kufle: 2 fragmenty przybrzeżne okazów bez po-
lewy, jeden o średnicy wylewu 13 cm.

– kubki: 2 części przybrzeżne okazów typu nie-
określonego, pokryte obustronnie polewą brązo-
wą i żółtą, jeden o średnicy wylewu 7 cm.

b – naczynia toczone z białej glinki:
– garnki: 14 okazów, w tym: 2 egzemplarze typu 

I, odmiany 1; 2 egz. typu III, odmian 1 i 2; 1 
egz. typu VI; 4 egz. typu VIII: 2 odmiany 1 i po-
jedyncze odmian 2 i 3; 2 egz. typu X, odmian  
1 i 2; dno płaskie niewyodrębnione i 2 dna 
lekko wklęsłe, jedno z ostrokątną stopką  
(ryc. 63–65). Wszystkie z brązową lub żółtą po-
lewą w środku.

– rondel: fragment typu I, odmiany 2, bez pole-
wy, mający 15 cm wysokości i średnicę wylewu  
13,5 cm (ryc. 66).

– miska: fragment typu III, odmiany 2, z róż-
nobarwną polewą wewnątrz, średnica wylewu  
23 cm (ryc. 68).

– dzban: część przybrzeżna odmiany 3, z zieloną 
polewą wewnątrz, o średnicy wylewu 9 cm.

– talerz: fragment typu III, odmiany 1, mający  
3,5 cm wysokości i 19 cm średnicy, wewnątrz 
z wielobarwną polewą (ryc. 69).

c – naczynia toczone z żółtej glinki:
– garnki – 3 fragmenty, pojedyncze z nich nale-

żą do typu IX, odmiany 3 o średnicy wylewu  
14 cm oraz typu X, odmiany 2, o średnicy wylewu  
19 cm (ryc. 65) oraz dno wklęsłe, nie wyod-
rębnione o średnicy 9 cm. Wszystkie z żółtą po-
lewą w środku.

d – naczynia kamionkowe:
– dzban typu IV, najpewniej o jajowatej formie 

brzuśca, z krótką, cylindryczną szyjką, z prze-
wężonym, profilowanym brzegiem, wykonany 
z siwej kamionki, z jasnobrązowymi plamami 
polewy, zdobiony wzorami postrzępionych li-
ści, poziomymi pasmami obejmującymi owal-
ne punkty. Wszystkie wzory wykonane zostały 
ciemnoniebieską, kobaltową polewą (ryc. 77: 2). 
Być może jest to produkt pracowni górnołużyc-
kich. Wymiary: średnice: wylewu 8,8 cm, szyjki 
9,2 cm i brzuśca 17 cm.

– fragment flaszy typu III, z powierzchnią pokrytą 
brązową polewą solną.

– 2 fragmenty naczyń nieokreślonego typu.
4 – kafle: płytowe – 47 fragmentów, w tym: 22 pokryte 

polewą zieloną, 25 brązową. Noszą ślady reliefowej 
ornamentacji roślinnej i geometrycznej.

Chronologia obiektu nr 23: powstał razem ze skrzydłem 
zachodnim w latach 1575–1577, ale jego wypełnisko nara-
stało do końca XVIII w., może do początku XIX stulecia.
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Wyodrębnienie tej części jest w znacznej mierze 
próbą zadośćuczynienia częstym utyskiwaniom 
badaczy architektury i historyków sztuki na kłopo-
ty wynikające z korzystania z zawiłych publikacji 
archeologicznych. Jest więc poświęcona głównie 
szczegółowej dokumentacji reliktów architektury 
murowanej, ujawnionych w różnych wykopach ar-
cheologicznych, zgrupowanych tutaj według zes-
połów funkcjonalnych – budynki świeckie, sakral-
ne, mur obronny. Ponadto zawiera dokumentację 
innych obiektów nieruchomych, typu piwniczka, 
latryna, wodociąg. Większość z nich została tutaj 
powiązana z kontekstem stratygraficznym, roz-
poznanym i udokumentowanym w metodycznie 
eksplorowanych wykopach. Pełna charakterystyka 
nawarstwień i znalezisk z poszczególnych wyko-
pów, także pochodzących z obrębu wyróżnionych 
obiektów i ze związanych z nimi wykopów bu-
dowlanych, mieści się w części I niniejszego opra-
cowania. Lokalizację prezentowanych niżej obiek-
tów zawiera rycina 176.

II.1. Obiekty architektury sakralnej

II.1.1. Obiekt nr 2, kościół zamkowy
Kościół zamkowy pod wezwaniem św. Ottona 

patrona Pomorza Zachodniego, wzmiankowa-
ny w dokumencie z 24 sierpnia 1346 r. (ryc. 110 
i 176).

Relikty kościoła odkryto w kilku miejscach: 
w obrębie dziedzińca głównego, dziedzińca men-
niczego i w obrębie zachodniej części obecnego 
skrzydła północnego. Pierwszych odkryć doko-
nano w latach 1947–1948 w północno-zachod-
niej części dziedzińca głównego, gdzie ujaw-
niono relikty pięciobocznego, oszkarpowanego 
prezbiterium (obiekt nr 21) oraz mur otaczający 
je w odległości 5–5,5 m (obiekt nr 25), nazywany 
w literaturze murem cmentarnym, cmentarno-
obronnym lub murem obejścia (ambitu) (Marci-
niak 1949; Wieczorowski 1950, 182–183; 1952a, 
341–343; 1954, 31–44; Wieczorowski, Marciniak 
1951, 233–235).

Dalszy ciąg tego muru odkryto później na 
dużej przestrzeni w obrębie skrzydła północne-
go. Opracowanie tych pierwszych odkryć, pióra 
Z. Krzymuskiej-Fafius, ukazało się drukiem już 
w 1957 r. (Krzymuska-Fafius 1957). Badania w pół-
nocno-zachodniej części dziedzińca głównego po-
wtórzono i wykop pogłębiono w 1973 r. (wykop 
IV), przy okazji prac budowlanych prowadzonych 

przy skrzydle zachodnim, uzupełniając poprzed-
nie odkrycia wieloma niezwykle istotnymi spo-
strzeżeniami (Rogosz 1992, 33–79).

Dalsze relikty znaleziono w wykopie VII na 
dziedzińcu menniczym w 1974 r., gdzie natrafio-
no na fragment ściany północnej z szeroką przy-
porą (obiekt nr 22), a następnie w wykopie zało-
żonym dla celów budowlanych z południowej 
strony przejazdu przez skrzydło zachodnie, gdzie 
uchwycono kawałek ściany południowej z przy-
porą (obiekt nr 23). W profilu wykopu kanaliza-
cyjnego na środku północnej części dziedzińca 
menniczego natrafiono na lico kamiennego fun-
damentu, które z bardzo dużym prawdopodo-
bieństwem należy wiązać z zachodnim szczytem 
świątyni (obiekt nr 24), aczkolwiek dla pewności 
należałoby to sprawdzić.

Niżej zostaną omówione relikty kościoła od-
kryte w poszczególnych wykopach, w miarę moż-
ności powiązane z sytuacją stratygraficzną.

II.1.1.1. Obiekt nr 21 w wykopie IV –  
    prezbiterium kościoła (ryc. 110)
Fundament prezbiterium ma od wnętrza świą-

tyni zarys łukowaty, od zewnątrz zaś wyraźnie 
pięcioboczny, podkreślony szkarpami rozmiesz-
czonymi na załamaniach lica (ryc. 111–114). 
Strop zachowanej partii fundamentowej wystąpił 
na poziomie 23,10–23,70 m n.p.m. Zrealizowa-
no ją w rowkowym wykopie doprowadzonym do 
calca. Górna część rowu miała 2,5 m szerokości, 
dołem 2,0 m. Górna część wykopu fundamento-
wego po zewnętrznej stronie prezbiterium była 
tarasowato poszerzona o ponad 1,4 m, podobnie 
jak przy ścianie północnej kościoła w wykopie VII 
(por. podrozdz. II.1.1.2). Wykopy do szkarp przy-
gotowano, ściśle dostosowując je do ich zamierzo-
nych wymiarów.

Stopę fundamentową osadzono na piasku cal-
cowym na poziomie 19,20–19,55 m n.p.m. Dol-
ną partię fundamentu wykonano z wielkich gła-
zów narzutowych o wymiarach sięgających 50 ×  
60 cm, uzupełniając małymi kamieniami puste 
przestrzenie i przesypując je niezbyt starannie żółtą 
gliną lub piaskiem z przymieszką gliny. Kamienie 
wypełniały całą szerokość dolnej części rowu fun-
damentowego. Wyższą partię fundamentu reali-
zowano w podobny sposób, zwężając go od strony 
zewnętrznej kościoła o około 35 cm i tworząc coś 
w rodzaju nieregularnej odsadzki. Stropową część 
fundamentu, powyżej wspomnianej odsadzki, 
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reali zowano już przy użyciu zaprawy wapien-
nej, którą przetarto z obydwu stron lica (ryc. 118).  
W efekcie górna partia odkrytej części fundamen-
tu miała 1,6–1,8 m grubości.

Przypory partii prezbiterialnej, przewiązane 
z trzonem fundamentu, nie miały jednakowych wy-
miarów. Ich długość wahała się od 1,65 do 1,85 m, 
zaś grubość od 1,5 do 2,0 m. Były znacznie mniejsze 
od szkarp ścian bocznych. Przy dwóch przyporach, 
na styku z murem kapitalnym, zachowały się cegla-
ne wsporniki łączącego je łęku. Jeden z nich, lepiej 
zachowany, miał formę cokolika o wymiarach 0,6 × 
0,8 m, wykonanego z cegieł gotyckich na zaprawie 
wapiennej, dostawionego do ściany prezbiterium, 
osadzonego w warstwie Vf. Na nim ułożono uko-
śnie trzy cegły wyznaczające początek łęku. Ich 
nachylenie wskazuje, że łęk o wysokości strzałki 
około 1,1 m, biegnąc przy ścianie świątyni, łą-
czył dwie przypory (ryc. 110, 114 i 119). Strop 
opisanego cokolika znajdował się na wysokości  
23,30 m n.p.m. Biorąc pod uwagę chronolo-
gię warstwy Vf, powstanie opisanego elementu  
konstrukcyjnego możemy określić na 1. połowę 
XVI w. R. Rogosz, za nim W. Łopuch, uważają,  
że element ten wiązał łukami kościół z murem 
obejścia, nazywanym także murem cmentarnym 
(Rogosz 1992, 43, ryc. 10; W. Łopuch 1997, 43), 
ale R. Radacki uznał ten łęk za statyczne wzmoc-
nienie przypór (Radacki 2000, 28), co – ze wzglę-
du na nis ko umieszczoną strzałkę – także nie wy-
daje się prawdopodobne.

Wewnątrz prezbiterium zachował się stipes oł-
tarza, przytykający bezpośrednio do ściany szczy-
towej. Analiza zachowanych reliktów pozwala wy-
różnić dwie fazy budowy i użytkowania ołtarza.

Fazę starszą użytkowania, datowaną zapewne 
od 1347 r., należy łączyć z kamiennym podestem 
o wymiarach 3,2 × 4 m (obiekt nr 26), ułożonym 
na warstwie IX. Tworzyła go jedna warstwa du-
żych kamieni, o średnicach dochodzących nawet 
do 60 cm. Ich górny poziom znajdował się na 
wysokości 22,26–22,41 m n.p.m. (ryc. 111). Na 
kamieniach nakrytych warstwą wyrównawczą 
zaprawy wapiennej zbudowano z cegieł ołtarz, 
stosując wątek dwuwozówkowy. Konstrukcja ce-
glana, starannie fugowana, miała zarys prostokąta 
o wymiarach 0,95 × 1,95 m, z węższymi ramiona-
mi, odchodzącymi pod kątem prostym ku ścianie 
kościoła. Relikty ołtarza, których strop znajdował 
się 22,69 m n.p.m., zachowały się do wysokości  

0,7 m (ryc. 115). Przy ołtarzu, w stronę wnętrza 
świątyni, na wspomnianej wyżej warstwie kamieni 
ułożono posadzkę ceglaną. Nikłe jej pozostałości 
zachowały się na poziomie 22,52 m n.p.m., wysta-
jąc spod lica młodszej fazy ołtarza (ryc. 114–117).

Z młodszą fazą ołtarza (obiekt 27), którą nale-
ży zapewne wiązać z przebudową kościoła, trzeba 
łączyć ściankę o grubości 1,5 cegły, usytuowaną 
z południowej strony pierwotnego ołtarza, do któ-
rej dobudowano odchodzącą w stronę południo-
wą ściankę o grubości cegły. Te elementy murowe, 
wzniesione bezpośrednio na posadzce starszego 
ołtarza, zachowały się na poziomie 22,72–22,93 
m n.p.m. Ponadto od strony wnętrza świątyni do-
stawiono do opisanych wyżej elementów podob-
nie wąską ściankę na grubość cegły, zachowaną 
na poziomie 22,62–23,05 m n.p.m. (ryc. 112, 114 
i 116). Konstrukcje te wykonano niezbyt staran-
nie, w mieszanym wątku.

Jeśli nie liczyć fragmentu posadzki bezpośred-
nio przy ołtarzu, to nieznany pozostaje poziom 
użytkowy wnętrza świątyni.

Niżej kilka zdań na temat powiązań opisanych 
reliktów z nawarstwieniami. Bez wątpienia przed 
budową kościoła narosły warstwy XIII, XII i XIc. 
Pierwszą z nich należy datować na schyłek 2. po-
łowy XIII i 1. połowę XIV w., w której mieści się 
także warstwa XII, zaś XIc zaczęła się tworzyć 
tuż przed rozpoczęciem budowy, bo przecina ją 
wkop fundamentowy, ale ostateczną miąższość 
osiągnęła częściowo dzięki ziemi wydobytej 
z tego wkopu. Natomiast R. Rogosz warstwę XII 
interpretował jako poziom niwelacyjny związany 
z budową (Rogosz 1992, 36). Precyzyjnie zostało 
wyróżnione zasypisko wkopu budowlanego. Jego 
dolny poziom tworzą warstwy XIa–b oraz X, na 
które wewnątrz prezbiterium nałożyła się warstwa 
niwelacyjna IX. Wyżej występuje warstwa VIII, 
również o charakterze niwelacyjnym, wiążąca się 
z budową wyższych partii ścian. Z końcową fazą 
budowy i z początkiem porządkowania wnętrza,  
a więc z datą 1347, należy łączyć warstwy VII 
i VIb. Późniejsze przebudowy zachodzące w tej 
części świątyni odzwierciedlają warstwy VId–c 
i VI oraz spalenizna między reliktami ołtarza 
z monetą z okresu 1504–1508, natomiast końco-
wą fazę użytkowania – poziomy Xe–f.

Na zewnątrz prezbiterium wyróżniono war-
stwy wiążące się z zasypiskiem wkopu budowla-
nego: Xf, IXf, VIIIf, VIIf i VIf oraz uchwycono 
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nakładający się na nie poziom związany z budo-
wą wyższych partii ścian – warstwę VIIa. Wyżej 
zalegała warstwa VIa, łącząca się z bliżej nieokre-
ślonymi pracami budowlanymi prowadzonymi 
przy kościele w 1. połowie XVI w., zaś wyżej war-
stwy: Vf – stanowiąca podkład pod zachowaną 
posadzkę obejścia, i warstwa Va (partia stropowa) 
– poziom niwelacyjny po pracach prowadzonych 
w 1. połowie XVI w.

II.1.1.2. Obiekt nr 22 – relikty kościoła  
    w wykopie VII
Odkryto tu na poziomie 20,36–23,90 m n.p.m. 

fragment fundamentu ściany północnej z przypo-
rą (ryc. 120, 123 i 176). Badania w tym miejscu nie 
dotarły do stopy fundamentowej. Odsłonięte relik-
ty były już silnie zdewastowane nie tylko w czasie 
renesansowej przebudowy zamku, ale także w cza-
sach późniejszych.

Fundament ściany północnej w części przebi-
jającej się przez starsze, zwarte warstwy mierz-
wiaste (VIb – na poziomie 20,75–20,80 m n.p.m.) 
realizowano we wkopie wąskoprzestrzennym, 
który wyżej rozszerzał się schodkowato do sze-
rokości 2 m na zewnątrz od lica. Ta część wko-
pu została w trakcie budowy świątyni zasypana 
warstwą VIa, którą – podobnie jak wyżej zalega-
jącą VI – przeciął później wkop do przypory, co 
dowodzi o jego wtórnej realizacji. Fundament 
ściany północnej wzniesiono, podobnie jak pre-
zbiterium, z różnych rozmiarów głazów narzu-
towych, przesypywanych niezbyt dokładnie gliną. 
Dopiero górne warstwy kamieni zostały zalane 
zaprawą wapienną z okruchami cegły. Odsłonięta 
część fundamentu ściany północnej liczyła dołem  
1,9 m, a górą 1,45 m grubości. Nie jest znana gru-
bość wyższych partii ściany. Z górnej partii muru 
pobrano i poddano analizie próbkę zaprawy. Mia-
ła ona barwę jasnobrązową, ziemistą, była niezbyt 
twarda, zapewne już na skutek zmian warunków 
zalegania po rozbiórce kościoła. Zawierała bardzo 
mało spoiwa – 7,9% węglanu wapnia (wagowo), 
co jest najniższym wskaźnikiem w stosunku do 
wszystkich innych zapraw zamkowych. Zawierała 
wypełniacz piaskowy, drobnoziarnisty z domina-
cją (95,5%) ziaren mniejszych niż 1 mm. Podob-
ną zaprawę stwierdzono w gruzie pochodzącym 
z rozbiórki świątyni (por. Rudnicka i in. 1979).

Fundament przypory dostawiono do już istnie-
jącego muru kościelnego, o czym świadczy prze-

cię cie się wkopów (por. powyżej) oraz czytelna dy-
latacja (ryc. 123). Fundament przypory wykonano 
w podobny sposób, jak przypory ściany północnej, 
ale górną jego część oblicowano cegłą (ryc. 120). 
Na stropie, na poziomie 21,52 m n.p.m., stwier-
dzono obecność warstwy wyrównawczej z cegieł 
w układzie główkowym „na płask” (ryc. 125). 
Podstawa przypory miała górą 3,1 m długości  
i 2 m szerokości, były to więc znacznie większe 
wymiary niż przypory prezbiterium.

Także w tym miejscu budowę kościoła po-
przedzało osadnictwo wczesnośredniowieczne, 
którego stropowe warstwy VII i VIII wiążą się 
z 4. ćwiercią XII w. i 1. połową XIII w. („SWŚ. 
Wzgórze Zamkowe”, 193–194). Nie stwier-
dzono w tym miejscu nawarstwień z 2. połowy 
XIII w. Budowę kościoła poprzedzała warstwa 
VIb, ze schyłku XIII i z 1. połowy XIV w. Na-
tomiast z okresem budowy należy łączyć war-
stwę VIa, zaś z jej końcem i początkiem użyt-
kowania otoczenia warstwę VI, którą następnie 
przeciął wkop związany z budową przypory. 
Należy dodać, że w warstwę VI zostały wko-
pane pochówki szkieletowe w drewnianych 
trumnach (ryc. 120 i 128). Ich układ wskazu-
je, że powstały już po zbudowaniu przypo-
ry. Na zewnątrz ściany północnej nie zacho-
wał się poziom z okresu użytkowania obiektu.  
Z południowej strony obiektu nr 22 eksplorowa-
no warstwy Vb i Va, wiążące się z jego rozbiór-
ką. Także i tu nie zachował się poziom użytko-
wania świątyni.

II.1.1.3. Obiekt nr 23, fragment  
    południowej ściany kościoła
Odkryty przypadkowo na dziedzińcu menni-

czym w czasie prac budowlanych prowadzonych 
przy skrzydle zachodnim zamku (ryc. 176). Od-
słonięto tu strop fundamentu wykonanego z du-
żych kamieni zalanych zaprawą wapienną, nale-
żący do południowej ściany kościoła oraz część 
wykonanej w podobny sposób należącej do niej 
przypory. Oba te elementy dzieli wyraźna dyla-
tacja (ryc. 129). Szerokość ściany kościoła wyno-
siła w tym miejscu 1,8 m. Rozszerzająca się na 
zewnątrz przypora była wysunięta 1,6 m od ścia-
ny, a jej częściowo odsłonięta długość mierzyła  
2,5 m. Na fundamentach ściany i przypory posta-
wiono dwie prostokątne podstawy renesansowego 
krużganka (ryc. 129: A). W otoczeniu odkrytych 
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reliktów murowych nie przeprowadzono żadnych 
obserwacji stratygraficznych.

II.1.1.4. Obiekt nr 24, prawdopodobny  
    ślad szczytowej ściany świątyni
Przez środek dziedzińca menniczego w 1975 r.  

wykopano długi przekop kanalizacyjny, w któ-
rego profilu zauważono i udokumentowano lico 
kamiennego fundamentu o długości 3,8 m. Nie 
było zgody na poszerzenie wykopu i dokładniejsze 
zbadanie tych reliktów, które naniesiono jedynie 
na ogólny plan dziedzińca (ryc. 176). Element ten  
został już wykorzystany przy próbach rekonstruk-
cji kościoła (por. Radacki 1976, ryc. 31; 2000, ryc. 5; 
Cnotliwy 1992a, ryc. 2–5; Rogosz 1992, ryc. 12).

II.1.1.5. Obiekt nr 25, fundament obejścia  
    (muru cmentarnego?)
Na zewnątrz prezbiterium, w odległości 5–5,5 m,  

odkryto potężny fundament, odtwarzający jakby 
w większej skali pierwotny rzut świątyni (ryc. 110 
i 176). Natrafiono nań najpierw w czasie badań 
w 1948 r. w wykopie III (ryc. 130 i 132), następ-
nie odsłonięto powtórnie i dokładniej przebada-
no w 1977 r. (ryc. 113). Najdłuższy odcinek tego 
muru ujawniono w obrębie kaplicy w skrzydle 
północnym w okresie przygotowań do jej odbudo-
wy. Ten ostatni odcinek nie został dokładniej prze-
badany, jedynie udokumentowany fotograficznie  
i zinwentaryzowany metodą geodezyjną. Mur ten 
nastręczał badaczom wiele kłopotów interpre-
tacyjnych. Był określany najpierw – w powoła-
niu na brzmienie dokumentu z 1346 r. – przede 
wszystkim jako mur cmentarny, później także 
jako mur cmentarno-obronny (por. Krzymuska-
Fafius 1957, 214 n.; Radacki 1976, 71); wiązano go 
z rozbudową świątyni (krótko po konsekracji) na 
bazylikę z transeptem (por. Dziurla 1959, 15 n.),  
a ostatnio z fundamentem obejścia – ambitu (Cno-
tliwy 1992a, 20).

II.1.1.6. Obiekt nr 25 w wykopie XII
Odsłonięto odcinek długości 11,5 m (ryc. 110). 

Silnie zdewastowany różnymi wykopami instala-
cyjnymi strop muru znajdował się na wysokości 
22,80–23,48 m n.p.m. (ryc. 113). Został wzniesio-
ny na fundamencie punktowym spiętym łękami  
(ryc. 130, 132). Słupy fundamentowe rozmieszczo-
ne w odległości 4 m od siebie zrealizowano w wy-
kopach wąskoprzestrzennych, doprowadzonych 
najpewniej do gruntu nośnego (nie stwierdzo-
no tego dowodnie w czasie badań). Dolną część 

fundamentu tworzyły wielkie głazy narzutowe, 
wrzucone luźno do dołu bez zaprawy wapien-
nej, przesypane jedynie żółtym piaskiem zawie-
rającym ułamki cegieł. Nie uczyniono tego zbyt 
dokładnie, skoro do czasu badań zachowały się 
między kamieniami puste kawerny. Zaprawą wa-
pienną zalano jedynie kamienie stropowej partii 
słupów. Miały one górą do 2,3 m długości i naj-
pewniej tyle samo szerokości (ryc. 133–135).

Słupy spięto łękami wyrobionymi na 1,5 ce-
gły, a na nich dopiero wzniesiono ceglaną ścianę 
o grubości 0,97–1,05 m. Od strony zewnętrznej, 
na łuku ściany, na jego załamaniach, rozmiesz-
czono płaskie lizeny o szerokości dwóch cegieł. 
Odstępy między lizenami nie były jednako-
we. Wyprowadzono je w górę od nasady łęków  
(ryc. 136–137), akcentując skraj każdego słupa 
i załamanie ściany. Do wysokości podstawy łęku 
wznoszono mur ceglany, nie stosując regularnego, 
powtarzalnego wątku. Natomiast w partii wyższej, 
nad łękami, zastosowano wiązanie polskie, jedno-
wozówkowe, w układzie kowadełkowym, czytelne 
najlepiej w części muru odkrytej jeszcze w 1948 r.  
(ryc. 135). Wobec braku informacji trudno powie-
dzieć, czy wątek ten stosowano konsekwentnie na 
całej długości obiektu. Łęki między filarami wy-
pełniano cegłą i kamieniami, kładąc ich pierwszą 
warstwę wprost na ziemi. Wypełnienie to było 
nieco wysunięte na zewnątrz w stosunku do lica 
łęku, a w głąb sięgało mniej więcej do połowy 
grubości muru.

Do wznoszenia muru użyto dobrze wyrobio-
nej i wypalonej cegły o następujących wymiarach 
(w mm):

Podobne pomiary cegieł wykonano podczas 
wcześniejszych badań, zamykały się one w nastę-
pujących granicach: grubość 75–85 mm, szerokość 
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120–125 mm, długość 265–285 mm (Krzymuska-
-Fafius 1957, 224).

Z muru pobrano i poddano analizie czte-
ry próbki zaprawy wapiennej. Jest to zaprawa 
o porowatej, bezładnej teksturze i barwie jasno-
ugrowej. Próbka pobrana z jednego z łęków za-
wierała 30–40% spoiwa bazalnego wapnistego 
węglanu wapnia (wagowo 19,8%), a w charakte-
rze wypełniacza głównie drobnoziarnisty piasek, 
którego ziarna o granulacji 0,2–0,8 mm stano-
wiły 90,4% oraz minimalną przymieszkę ziaren 
większych, między nimi także grudek wapnia. 
Podobną charakterystykę posiadają próbki po-
brane z dwóch różnych lizen, z których jed-
na ma minimalnie większą zawartość węgla-
nu wapnia (wagowo 20,4%), a w wypełniaczu 
także zauważalne okruchy cegieł. Te drobne 
różnice wynikają zapewne – zdaniem analizu-
jących – z wymieszania. Natomiast zaskakują-
co inny skład posiada próbka zaprawy pobrana 
ze wschodniego lica muru badanego w 1977 r. 
Stwierdzono w niej pozostałości warstwy ma-
larskiej z zastosowaniem barwy różowoczerwo-
nej (barwnik żelazowy). Poza tym ten fragment 
zaprawy ma inny stosunek wapna do piasku, 
wynoszący 1:1,86–1,93, a także wypełniacz 
o znacznej rozpiętości ziaren: od 0,5 do 5 mm 
(por. Rudnicka i in. 1979; Kryńska i in. 1980).

II.1.1.7. Obiekt nr 28

Między prezbiterium (obiekt nr 21) a murem 
obejścia (obiekt nr 25), w odległości 1,1 m od nie-
go, znajdował się fragment ścianki odsłoniętej na 
przestrzeni 1,75 m (ryc. 113). Posadowiono ją na 
warstwie Vd na poziomie 20,90–21,10 m n.p.m. 
Jej podstawę tworzyła warstwa kamieni, na któ-
rych wykonano z cegieł łączonych zaprawą mur 
o grubości 0,37–0,40 m (na 1,5 cegły), pochylony 
nieco w stronę prezbiterium (ryc. 138 i 140). Z kil-
ku zachowanych cegieł zdołano pomierzyć tylko 
dwie. Miały one 270–271 mm długości, 130 mm 
szerokości i 96 mm grubości (jedna około 65 mm). 
Użyta zaprawa miała barwę jasnougrową, była 
sporządzona z węglanu wapnia i drobnoziarniste-
go piasku, zmieszanych w stosunku 1: 2,98–3,09.

Stratygrafia w obrębie prezbiterium
Początek budowy świątyni wiąże się z zasypi-

skiem wykopu fundamentowego, wypełnionego 
warstwami XIb, XIa i X oraz zalegającymi we 
wnętrzu warstwami IX (nakłada się na wykop 

fundamentowy), VIII, VII i VIb. Zaś z okresem 
pożaru i z późniejszą przebudową wiążą się war-
stwy VId–c, VI i Ve.

Stratygrafia między prezbiterium (obiekt 21)  
a murem obejścia (obiekt 25)

Udało się poznać warstwy poprzedzające bu-
dowę kościoła; są to w wykopie IV warstwy XIII, 
XII i XIc, a w wykopie XII, część E – warstwy Ve 
i Vd, datowane na schyłek XIII i 1. połowę XIV w.  
W wykopie IV z początku prac budowlanych za-
chował się wkop fundamentowy związany z budo-
wą prezbiterium, wypełniony przez warstwy VIf, 
VIIf, VIIIa, VIIIf, IXf i Xf, nakryty następnie po-
ziomami niwelacyjnymi V, Va, Vf, VIIa. W obrębie 
wykopu XII, część E, z okresem budowy kościoła 
można łączyć warstwę Vc, a z budową muru obej-
ścia Vb. Przebudowę kościoła po pożarze, zapew-
ne wraz obejściem, wiąże się w tej partii obiektu 
z warstwami V, Va, Vf i VIIa. Na warstwach Vf 
i Va ułożono posadzkę ceglaną, ostatni poziom 
użytkowy w obrębie obejścia.

Posadzka, o bardzo nierównej, silnie zdewa-
stowanej powierzchni, zachowała się na pozio-
mie 22,83–23,13 m n.p.m. (ryc. 110). Miejscami 
zastosowano mozaikowy układ prostokątnych 
bloków na parę cegieł, w innych jakby wzór jodeł-
kowy (ryc. 139). Różnice powstawały zapewne po 
naprawie posadzki nad jamami grobowymi. Do 
ułożenia posadzki użyto cegieł różnych formatów, 
także połówek, o nieregularnych wymiarach, rów-
nież fragmentów kształtek. Pomierzono dziesięć 
całkowicie zachowanych okazów, podając w na-
wiasach pomiar tego samego egzemplarza, ale 
z innej strony. Wymiary (w mm):

W czasie badań prowadzonych w wykopie XII 
uzyskano szereg cennych informacji o powiąza-
niu nawarstwień w przejściu między obiektami 
nr 25 i nr 4. Ustalono bezspornie, że wkop funda-
mentowy obiektu nr 25 przeciął warstwy IIIb–IIIf, 
datowane na okres od 2. połowy XIII do oko-
ło połowy XIV w., a został nakryty warstwą IIIa  



98

Część II. Obiekty murowane i inne związane z funkcjonowaniem zamku

z 2. połowy XIV w. Zaobserwowano, że warstwę 
IIId przeciął wkop związany z budową obiektu nr 
4, zaś IIIb można łączyć z okresem jego realizacji 
(ryc. 140–141). Niezmiernie ważne relacje straty-
graficzne między obiektami nr 25 a nr 4 byłyby za-
pewne pełniejsze, gdyby nie niszcząca eksploracja 
tego odcinka w latach 1948–1952, prowadzona 
z nienależytą starannością.

II.1.1.8. Obiekt nr 3, książęca krypta grzebalna
Został odkryty w 1946 r. w obrębie skrzydła pół -

nocnego, w czasie prac przygotowawczych do jego 
odbudowy (ryc. 176). Była to budowla o pięcio-
bocznym rzucie, wciśnięta między obiekty nr 25  
i nr 16 (miejski mur obronny). Dłuższym bokiem 
była dostawiona do obiektu nr 25, zaś jednym 
z krótszych boków dochodziła do muru obronne-
go. Zachowała się część piwniczna z dwuprzęsło-
wym sklepieniem krzyżowym wspartym na gur-
tach. Rozpiętość wnętrza wynosi 7 m. Omawiany 
obiekt wykonano z kamienia i cegły o następują-
cych wymiarach: grubość 80–86 mm, szerokość 
120–130 mm, długość 275–285 mm. Pierwotną 
klatkę schodową do wyższej kondygnacji zreali-
zowano w grubości muru. Ta forma komunikacji 
wyklucza pierwotną funkcję sepulkralną podzie-
mia. Wygodniejsze, korytarzowe wejście od strony 
zachodniej wykonano dopiero w latach 1577–1579, 
kiedy po rozebraniu górnej części piwnicę prze-
kształcono w książęcą kryptę grzebalną, wielokrot-
nie penetrowaną, zamurowaną w 1862 r. (Dziurla 
1959, 40; 1985, 730; Myślenicki 1968, 39; Krzymu-
ska-Fafius 1973, 75 n.; Januszkiewicz 1986, 65 n.).

Obiekt powstał najwcześniej u schyłku XIV w., 
najpewniej na przełomie XIV/XV w. (por. Krzy-
muska-Fafius 1957, 226; Radacki 1976, 74). Przy-
pisywano mu najpierw funkcję wieży obronnej, 
może dzwonnicy, a ostatnio Z. Radacki opowie-
dział się zdecydowanie za prywatną kaplicą ksią-
żęcą, popierając swoje zdanie próbą rekonstrukcji 
przekroju (Radacki 2000, 33–34, ryc. 16). W czasie 
renesansowej przebudowy zamku z zachowanej 
dolnej części obiektu urządzono kryptę grzebal-
ną książąt i członków rodziny książęcej, zmarłych 
w okresie między 1600 a 1637 r. (por. Rymar 1995, 
136; Januszkiewicz 1995, 135).

II.2. Obiekty architektury świeckiej

II.2.1.  Obiekt nr 1, „Stenhus”, kamienny  
  dom księcia Barnima III
Został odkryty w podziemiach skrzydła północ-

nego w czasie prac wiążących się z jego odbudową. 

Badania zachowanych reliktów przeprowadził ar-
chitekt A. Kąsinowski, który sporządził ich plan, 
a następnie opracował dokumentację. Wyniki 
jego badań nie zostały nigdy w całości opubliko-
wane, a dokumentacja nie jest już dziś dostępna; 
zaginęła w bliżej nieznanych okolicznościach 
(por. Kroman 1992, 110, przypis 66). Także same 
relikty są niedostępne do badań, zostały zakryte 
tynkiem i posadzką. Ponadto, jak mi wiadomo 
z ustnej relacji A. Kąsinowskiego, nie stwierdzo-
no żadnych powiązań odkrytego obiektu z na-
warstwieniami. Lakoniczne wiadomości zamiesz-
czone niżej pochodzą z publikacji H. Dziurli  
i Z. Radackiego (Dziurla 1959, 13 n.; Radac-
ki 1976, 67–68; 2000, 25). Plan obiektu, znany 
zresztą z powyższych publikacji, udostępnił mi 
A. Kąsinowski, za co w tym miejscu serdecznie 
dziękuję.

Według A. Kąsinowskiego budynek miał w rzu-
cie poziomym zarys prostokątny o wymiarach 
10,8 × 25,8 m. Był podpiwniczony, przesklepio-
ny pierwotnie sklepieniem kolebkowym, później 
krzyżowym. Miał trzy pomieszczenia piwniczne 
o następujących – idąc od strony zachodniej – wy-
miarach: 4,5 × 8,4 m, 8,4 × 8,8 m i 7,8 × 8,4 m. 
Były one połączone przejściami, zaś wejście do 
piwnic znajdowało się w szczycie wschodnim.

Mury piwnic wzniesiono z kamieni i cegły, 
którą wykorzystano przede wszystkim do opraco-
wania ościeży. Cegły miały następujące wymiary: 
grubość 81–92 mm, szerokość 123–134 mm i dłu-
gość 265–285 mm. Stosowano wątek gotycki. Mury 
kapitalne miały 1,5 m grubości, a działowe 1 m.

Według ustaleń dokumentu z 1346 r. „Sten-
hus” miał mieć 100 stóp długości, 30 szerokości 
i 25 wysokości. W przeliczeniu, z zastosowaniem 
wartości stopy chełmińskiej równej 28,8 cm (por. 
Fenna 2004, 259), odkryty budynek powinien mieć  
28,8 m długości, 8,64 m szerokości i 7,20 m wy-
sokości. Zdaniem Z. Radackiego tak znaczne 
różnice wymiarów (minus 3 m długości i 2,16 m 
szerokości w stosunku do pomierzonych reliktów) 
nakazują wątpić, czy mamy do czynienia z bu-
dynkiem, który w myśl postanowień dokumen-
tu z 1346 r. mieli wznieść mieszczanie (Radacki 
1976, 67–68; 2000, 26). Badacz ten jest skłonny 
odnosić dokumentowe wymiary „Stenhusu” do 
niepodpiwniczonego budynku, zniszczonego, 
jego zdaniem, w trakcie budowy w 1345 r., zlo-
kalizowanego w miejscu obiektu nr 4 (por. niżej, 
rozdz. II.2.2). Ten jednak, jak wskazuje analiza 
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stratygrafii i materiałów zabytkowych, powstał 
znacznie później.

Obiekt nr 1 jest jednak, pomimo wyraźnej róż-
nicy wymiarów, jedynym znanym z tego okresu 
podpiwniczonym budynkiem murowanym, naj-
pewniej owym kamiennym domem z dokumentu 
1346 r., znanym ze znacznie późniejszego, bo po-
chodzącego z 1607 r., rysunku przedstawiającego 
dwukondygnacyjny budynek z piwnicą.

Chronologia obiektu nr 1: początek budo-
wy 1346–1347, funkcjonowanie do czasu krótko 
przed rozpoczęciem budowy skrzydła północnego 
w 1575 r.

II.2.2. Obiekt nr 4
Na relikty budynku natrafiono w wykopie III 

w północno-zachodniej części dziedzińca głów-
nego już w czasie badań w latach 1947–1948,  
a następnie odsłonięto powtórnie w 1977 r. celem 
dokładniejszego zbadania. Niestety stan zacho-
wania był już znacznie gorszy, co potwierdza do-
kumentacja fotograficzna i geodezyjna (ryc. 110 
i 176). Zbadano południową część budynku, gdyż 
partia północna została kompletnie zniszczona 
w czasie budowy skrzydła północnego. Odsło-
nięto ścianę zachodnią do długości 11,5 m, połu-
dniową do 7 m oraz fragmenty ściany wschodniej. 
Najlepiej zachowała się ściana zachodnia. Budy-
nek zamykający od strony zachodniej dziedziniec 
był usytuowany na osi północny wschód – połu-
dniowy zachód (ryc. 110 i 176). Należy dodać, że 
budynek nie był w rzucie poziomym idealnym 
prostokątem; jego ściany zachodnia i południowa 
nie schodziły się pod kątem prostym, ta ostatnia 
odchylała się o 5o w stronę północną.

W wąskoprzestrzennym wykopie fundamen-
towym, wcinającym się w wykopie XII w warstwy 
VIb, IV, IIId i IIb (ryc. 140 i 148), z wielkich ka-
mieni ułożono ławę fundamentową o szerokości 
1,75–2 m pod ściany zachodnią i południową,  
a 1,1–1,2 m pod wschodnią (ta była jednak już 
częściowo zniszczona). Na dnie wkopu ułożono 
warstwę dużych głazów narzutowych, przesy-
panych gruzem ceglanym, zalanym z wierzchu 
zaprawą wapienną. Niektóre kamienie ławy na-
kładały się w wykopie XII na warstwę VIb, a VIa 
stykała się z ławą. Stopa ławy fundamentowej 
znajdowała się na poziomie 22,40–22,60 m n.p.m. 
(zachodnia), 22,40 (południowa) i 22,35 (wschod-
nia). Na tak przygotowanej ławie wzniesiono 
mur ceglany, osadzony jednak nie na jej środku, 

a bliżej lica wewnętrznego. Od strony zewnętrz-
nej przy ceglanej ścianie ułożono jeszcze jedną 
warstwę kamieni (ryc. 133, 142, 143 i 145). W ten 
sposób strop ławy na zewnątrz budynku znajdo-
wał się wyżej – 22,96–23,20 m n.p.m. (ściana za-
chodnia) – niż od wnętrza.

Mur ceglany odsłonięty w 1948 r. był zacho-
wany do wysokości 5–7 warstw cegieł; odkryty 
ponownie w 1977 r. znajdował się już w stanie 
szczątkowym. Jego strop zachował się na pozio-
mie 22,68–22,79 m n.p.m. Nad ławą wykonano 
poziom wyrównawczy z 3–4 warstw cegieł, zwień-
czony odsadzką z układem cegły główkowym „na 
płask”. Wyżej zbudowano korpus muru o grubo-
ści 0,55–0,61 m (na dwie cegły), stosując wątek 
wendyjski, dwuwozówkowy. Z dokumentacji ry-
sunkowej wykonanej w 1948 r. wynika, że w kor-
pusie muru, od strony wnętrza budynku, znajdo-
wały się wnęki na głębokość 1 cegły. Nie znamy 
niestety ani ich cyklu, kształtu, ani rozmiarów. Do 
budowy użyto cegieł o następujących wymiarach 
(pomierzono lepiej zachowane – w mm):

Cegły spojono twardą zaprawą wapienną o ja-
snoszarej barwie. Analiza pobranej próbki pozwo-
liła ustalić, że ilość spoiwa w zaprawie dochodzi do 
40% objętości, zaś wagowo CaCO3 stanowi 22,2%. 
Jako wypełniacza użyto piasku kwarcowego, z nie-
wielką domieszką okruchów skalnych, w tym wa-
pienia. W wypełniaczu 80,2% stanowią ziarna pia-
sku mniejsze niż 1 mm, zaś wielkość pozostałych 
dochodzi do 1,75 mm (Rudnicka i in. 1979).

Uwzględniając usytuowanie muru ceglanego 
na ławie fundamentowej, możemy określić, że 
szerokość omawianego budynku nie przekracza-
ła 9,25 m (a najpewniej była zbliżona bardziej do  
9 m). Nie znamy jego długości, ale można sądzić, 
że przekraczała znacznie 12 m. W obrębie budyn-
ku, jak wynika z analizy jednego z profili wykopu 
(wykonanego w 1948 r., przechowywanego w ar-
chiwum Pracowni Archeologicznej PAN w Szcze-
cinie), na wysokości 22,70–22,80 m n.p.m., nieco 
wyżej od odsadzki ceglanego muru, znajdował 
się poziom użytkowy, wyznaczony spoziomowa-
nym układem drobnego gruzu i pojedynczych 
cegieł, zalegającym miejscami na warstewce pia-
sku o miąższości 5 cm. Wszystko wskazuje, że we 
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wnętrzu była posadzka ceglana. Poziom jej zale-
gania odpowiada plus minus poziomowi posadzki 
ceglanej zachowanej fragmentarycznie w obrębie 
dziedzińca (ryc. 110).

Z. Radacki, zaniepokojony niezgodnością roz-
miarów kamiennego domu (obiekt 1) znanych 
z dokumentu z 1346 r. z wymiarami odkrytych 
pod skrzydłem północnym reliktów, był skłonny 
uznać szeroką ławę fundamentową obiektu nr 4 
za pozostałość rozpoczętej budowy domu ksią-
żęcego, zniszczonej przez mieszczan w 1345 r., 
wykorzystanej wtórnie w końcu XIV lub na po-
czątku XV w. przy stawianiu ceglanego domu 
z salą rycerską, znanego ze szkicu z 1607 r. (Ra-
dacki 1976, 68; 1993, 391; 2000, 26). Tymczasem 
ułożono ją na warstwach VIc (połowa XIII –  
1. połowa XIV w.), IV (połowa XIII – początek 
2. połowy XIV w.), IIId (koniec XIII – 1. poło-
wa XIV w.), a z okresem jej budowy i użytkowa-
nia należałoby wiązać warstwy VIa (koniec XIV –  
1. dekada XV w.), IIIc? (koniec XIII – 1. połowa 
XIV w.), IIIb (około połowy XIV w.) i IIb (koniec  
1. połowy XIV w.). Tak więc jej powstanie nale-
żałoby widzieć najwcześniej w ciągu 2. połowy  
XIV w. Zapewne rację ma Z. Radacki, że ową 
szeroką ławę fundamentową należy łączyć ra-
czej z budynkiem starszym (ale czy zniszczonym 
w 1345 r.?) niż traktować jako obiekt z salą ry-
cerską z bogato zwieńczonymi szczytami, znany 
z rysunku z 1607 r.

II.2.3. Obiekt 4a, relikty hypokaustum
W wykopie XII, przy południowym zewnętrz-

nym licu ławy fundamentowej obiektu nr 4, przy 
jego południowo-zachodnim narożniku łączącym 
się z obiektem nr 61, odsłonięto fragment ceglanej 
konstrukcji związanej z ogrzewaniem ciepłym po-
wietrzem (ryc. 110). Odkryto stosunkowo dobrze 
zachowaną komorę paleniskową oraz dwa przyle-
gające do niej kanały, jeden od strony północnej, 
nakryty ławą fundamentową obiektu nr 4 (może 
wbudowany w tę ławę?), drugi od strony wschod-
niej, biegnący wzdłuż owej ławy. Strop konstruk-
cji odnotowano na poziomie 22,51–22,90 m n.p.m. 
(ryc. 146).

Prostokątna komora paleniskowa, usytuowana 
w przybliżeniu na osi północ – południe, mia-
ła wymiary 0,82 × 1,12 m i była zachowana do 
wysokości 0,63 m. Komorę zbudowano z cegieł 
(zachowało się siedem warstw) spojonych gliną 
(ryc. 144, 145). Dołem każda warstwa składała się 

z dwóch, nie przewiązanych ze sobą rzędów ce-
gieł, ułożonych „na płask” (ryc. 146). Wewnątrz 
komory, na wysokości piątej od dołu warstwy 
uformowano odsadzkę na szerokość i wysokość 
cegły, służącą do osadzenia ceglanego rusztu. Nie-
co niżej stropu czwartej warstwy (21,51 m n.p.m.) 
znajdowało się dno komory o wymiarach 0,34 × 
0,89 m, wyłożone cegłą. Od góry komorę paleni-
skową zamykał dwuspadowy ruszt skonstruowany 
z par cegieł (zachowała się jedna) stykających się 
węższymi bokami główek, osadzonych na wspo-
mnianej odsadzce, obłożonych z boków i góry 
niewielkimi kamieniami i kawałkami przyciętych 
niekiedy skośnie cegieł (ryc. 144). We wnętrzu ko-
mory nie stwierdzono śladów odymienia. Zacho-
wany w ściance południowej otwór o szerokości 
0,30 m, sięgający dna komory (ryc. 147), wskazu-
je, że z tej strony znajdował się przedsionek. Wi-
doczne we wschodniej części pieca występy cegieł, 
sterczące ze ścianki południowej (ryc. 145), są je-
dynym śladem ścianki przedsionka szerszego niż 
piec, zniszczonego kompletnie wkopem do bu-
dowy słupa fundamentowego późniejszego muru 
obronnego (obiekt nr 51). Po zniszczeniu komo-
ry paleniskowej jej wnętrze wypełniła ziemia 
o strukturze i treści bardzo zbliżonej do tworzącej 
warstwę VIa. Całkowicie zachowane cegły użyte 
do budowy komory paleniskowej miały następu-
jące wymiary (w mm):

Z opisaną wyżej konstrukcją łączy się funk-
cjonalnie odcinek poziomego kanału wychodzą-
cego z boku komory paleniskowej, biegnący dalej 
w kierunku północnym pod ławę fundamentową 
obiektu nr 4 (ryc. 142, 144 i 146). Jego dno znaj-
dowało się około 20 cm wyżej niż dno komory. 
Spód kanału uformowano z cegieł „na płask”, 
zaś na nich ustawiono ścianki boczne, także 
z cegieł, położonych wzdłuż na węższym boku, 
a całość nakryto cegłami „na płask”. Powstały 
w ten sposób kanał miał 15 cm szerokości i około  
12 cm głębokości. Jego wylot od strony północnej 
był zaślepiony kamieniem wchodzącym w skład 
ławy fundamentowej, stąd nie wiadomo, jak da-



101

Część II. Obiekty murowane i inne związane z funkcjonowaniem zamku

le ko pierwotnie sięgał. Wewnętrzne ścianki są 
ody mione.

Do wschodniej ścianki komory paleniskowej 
dochodził (nie wchodził) odcinek drugiego po-
ziomego kanału, mający 1,20 m długości, 0,22 m 
szerokości i 0,11 m wysokości. Biegł on wzdłuż 
południowego lica ławy fundamentowej obiektu 
nr 4, która się nakładała częściowo na jego skraj 
(ryc. 143, 144 i 146). Dno tego kanału znajdowało 
się mniej więcej na poziomie szóstej warstwy ce-
gieł tworzących ściankę komory. Wschodni wylot 
kanału był zaślepiony dachówką. Spód i boczne 
ścianki wykonano z wielkich, płaskich dachó-
wek, z których jedna w całości zachowana miała 
36 cm długości, 22 cm szerokości i 2 cm grubo-
ści (ryc. 33). Kanał nakryto z góry dachówkami 
i pojedynczymi cegłami. Wewnętrzne ścianki były 
osmalone dymem. Wypełnisko kanału tworzyła 
ciemnobrunatna ziemia z dużą ilością spalenizny. 
Opisana część obiektu została wkopana w war-
stwę VIa lub obsypana nią z boku.

Wąskoprzestrzenny wkop związany z budo-
wą komory paleniskowej naruszył warstwę VII 
(związaną z okresem wczesnego średniowiecza), 
przeciął warstwy VIc i VIb, na które nakłada się 
ława fundamentowa obiektu nr 4. Hypokaustum, 
zwłaszcza jego przedsionek, zostało naruszone 
wkopem fundamentowym do obiektu nr 51 z 1. 
połowy XV w. Na zachodnią część konstruk-
cji nakłada się obiekt nr 61 – próg furty. Wynika 
z tego, że opisane urządzenie ogrzewcze należa-
łoby datować na XIV w., jak we wcześniejszych 
opracowaniach (Cnotliwy 1992a; 1993, 400).

II.2.4. Obiekt nr 5, zachodni mur obronny
Na relikty muru natrafiono w wykopach II, V, 

VI i XII (ryc. 176). Pozwalają one rekonstruować 
jego przebieg na przestrzeni prawie 30 m, od po-
łudniowo-zachodniego narożnika obiektu nr 4 do 
północno-zachodniego narożnika skrzydła połu-
dniowego. Najpierw, w latach 1948–1950, w wy-
kopie II odkryto 2 słupy fundamentowe – obiekty 
nr 51 i 52 – z dobrze zachowanym łękiem między 
nimi (ryc. 110, 130–132). W 1977 r. powtórnie od-
słonięto jedynie silnie zniszczony słup nr 52. Po-
zostałe odcinki zbadano w latach 1967–1974.

Mur obronny zbudowano na fundamencie 
punktowym, spiętym łękami. Odsłonięto całkowi-
cie bądź fragmentarycznie 7 słupów fundamento-
wych rozstawionych w odstępach wahających się 

między 2,5 a 4,1 m. Rzuty poziome słupów były 
zróżnicowane. Wszystkie posadowiono na grun-
cie nośnym, na calcu, i zrealizowano w wykopach 
wąskoprzestrzennych. Niżej omówię poszczegól-
ne elementy.

II.2.5. Obiekt nr 51

Skrajnie północny słup fundamentowy zacho-
wał się w odległości 1,25 m od lica ławy funda-
mentowej obiektu nr 4. Strop obiektu znajdował 
się na poziomie 23,22–23,33 m n.p.m. W rzucie 
poziomym ma kształt wydłużonego prostoką-
ta o wymiarach 1,1 × 3,34 m (ryc. 131). Badania 
nie dotarły do stopy fundamentowej, ale można 
przyjąć, że osadzono je na gruncie nośnym. Zo-
stał zrealizowany we wkopie wąskoprzestrzen-
nym z układanych warstwowo dużych kamieni, 
przedzielanych cegłą, zalanych zaprawą wapienną 
(ryc. 150 i 152). Zaprawa miała barwę jasnougro-
wą, była twarda, o szorstkiej powierzchni, a jej wy-
pełniaczem był drobnoziarnisty piasek z przewagą 
frakcji o średnicy poniżej 1 mm (97,1%), ale ze 
znacznym udziałem ziaren powyżej 1,25 mm, na-
wet dochodzących do 4 mm, w tym z dużą ilością 
grudek wapienia. Spoiwo stanowiło około 60% ob-
jętości. Nie było ono jednorodne, są partie ciem-
niejsze i jaśniejsze. Badana próbka zwierała wago-
wo 43,1% węglanu wapnia (Rudnicka i in. 1979).

Wkop fundamentowy tego obiektu przeciął 
w wykopie XII warstwy VIa–c, a nakładała się 
nań warstwa VI (ryc. 149). Ta ostatnia była już 
częściowo eksplorowana w 1948 r., ale wtedy nie 
określono jej stosunku do fundamentu. Ponadto 
stwierdzono, że interesujący nas tu wkop funda-
mentowy przeciął południową część obiektu nr 4a 
oraz że nakłada się nań mur (obiekt nr 61) zamy-
kający przestrzeń między słupem (ob. nr 51) a bu-
dynkiem (ob. nr 4).

II.2.6. Obiekt nr 52

 W odległości 4,1 m na południe od opisane-
go wyżej posadowiono drugi słup fundamentowy. 
Niestety stan dokumentacji z 1948 r. nie pozwa-
la ustalić ani jego wymiarów, ani zarysu rzutu 
poziomego, który przypuszczalnie odpowiadał 
kształtem pierwszemu. Silnie już zdewastowany, 
został powtórnie odsłonięty w 1977 r., dając moż-
liwość poczynienia kilku obserwacji. Został wy-
konany także z kamieni i cegieł spojonych solid-
ną zaprawą wapienną. Na stropie znajdowało się 
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kilka luźnych cegieł o następujących wymiarach  
(w mm):

Do zachodniego boku słupa przytykała za-
chodnia ściana budynku – obiekt nr 6. Oś muru 
obronnego, wzniesionego na łęku mającym w tym 
miejscu 1 m grubości, biegła mniej więcej w poło-
wie długości filara. Do konstrukcji łęku zastoso-
wano układ dwóch cegieł (jak się wydaje bez cegły 
klinowej), a na nim mur z użyciem tzw. wiązania 
polskiego w układzie kowadełkowym (Kąsinow-
ski 1970, 57 n.). Łęk w murze obejścia skonstru-
owano na 1,5 cegły (ryc. 151 i 153).

II.2.7. Obiekt nr 53

Nie był badany, a jego bardzo prawdopodobną 
lokalizację ustalono na podstawie rozmierzenia 
strzałki łęku (ryc. 176).

II.2.8. Obiekty nr 54–5

Kolejny odcinek muru obronnego został od-
kryty w wykopie V w czasie badań prowadzonych 
w latach 1967–1968 (Cnotliwy, Rogosz 1970a,  
131 n.). Także i w tym miejscu był on już silnie 
zniszczony wcześniejszym przekopem kanaliza-
cyjnym, a w momencie podjęcia systematycznych 
badań archeologicznych – już częściowo odsło-
nięty i odcięty od nawarstwień w czasie robót bu-
dowlanych (ryc. 153).

W wykopie V natrafiono na 2 słupy funda-
mentowe, usytuowane w odległości 2,75 od sie-
bie. Przy słupie nr 54 zachował się fragment łęku 
i muru o grubości 1,4 m (ryc. 153). Specjalnie 
wykonanym sondażem przy słupie 55 stwier-
dzono jego posadowienie na calcu na poziomie  
18,00 m n.p.m. (ryc. 154). Obydwa filary zrealizo-
wano we wkopach wąskoprzestrzennych, wypeł-
nionych dołem szczelnie kamieniami zalanymi 
zaprawą wapienną, w wyższej partii warstwami 
cegieł i kamieni łączonych zaprawą (ryc. 154). 
Łęk uformowano na szalunku ziemnym wyro-
bionym w chronologicznie starszych warstwach 
III i IV. Do jego konstrukcji zastosowano układ 
na dwie cegły, podobnie jak w innych miejscach 
muru. Nad łękiem nie zachował się korpus muru, 
stąd brak informacji o zastosowanym wątku.

Mur obronny był bez wątpienia młodszy od 
warstw III i IV, datowanych na 1. połowę XIII w., 

gdyż na nich uformowano krzywiznę łęku (por. 
Cnotliwy, Rogosz 1983, 164–168).

II.2.9. Obiekty nr 56–7

Ostatni odcinek muru obronnego, a ściślej tyl-
ko jego wschodnie lico, został odsłonięty w za-
chodnim profilu wykopu VI (ryc. 155). Na prze-
strzeni 10,25 m, poczynając od narożnika skrzydła 
południowego, odsłonięto słup fundamentowy 56, 
a zachowane resztki słupa 57 ostatecznie roze-
brano w czasie prac związanych z izolacją ścia-
ny północnej skrzydła południowego. Obydwa 
obiekty łączył, tak jak w innych miejscach muru, 
łęk zrealizowany na wysokość dwóch cegieł  
(ryc. 155). Na miejscu słupa 57 zbudowano póź-
niej fundament przejazdu bramnego (obiekt 5a). 
Słup nr 56 miał 2,6 m szerokości i był zupełnie 
inaczej zbudowany (przynajmniej jego górna 
część) – z warstw kamieni przesypanych gruzem 
ceglanym łączonych zaprawą. Jeśli uwzględnić 
czytelny na profilu strop calca, to stopa funda-
mentowa tego elementu mogła być posadowiona 
na poziomie około 18,80 m n.p.m. Z południowej 
strony słupa, w osi jego lica, zachował się frag-
ment podstawy łęku, skonstruowanego, tak jak 
w innych miejscach, na 2 cegły.

Zachodni mur obronny zamku, w nawiąza-
niu do dokumentu z 1346 r., wiązano wcześniej 
z działalnością Barnima III, później jego wnuka 
Kazimierza V, a ostatnio z okresem jego współ-
władzy z bratem Ottonem w latach 20. XV w., zaś 
rozbiórkę datowano na czas około 1434 r. (Dziur-
la 1959, 16 n.; 1963, 163; 1985, 708; Radacki 1976, 
75; 1993, 394; 2000, 35; Cnotliwy 1992a, 24).

II.2.10. Obiekt nr 5a
Fragment słupa fundamentowego, zniszczo-

nego górą przez wykop budowlany z lat 70. ubie-
głego wieku. Odsłonięcie stopy fundamentowej, 
pozwoliło stwierdzić jej osadzenie na poziomie 
17,60 m n.p.m., wyraźnie wyżej niż muru obron-
nego. Odkryty element mierzył górą 1,35, a dołem 
ponad 1,5 m szerokości. Jego dolną część wyko-
nano z dużych kamieni przesypanych ziemią, 
wyższą, starannie oblicowaną, z kamieni i cegły 
łączonych zaprawą (ryc. 155).

Wydaje się, że ten fragment muru może być 
fundamentem przejazdu, wysuniętego nieco 
przed północne lico skrzydła południowego do 
wnętrza dziedzińca, widocznego na wielokrot-
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nie już cytowanym rysunku Zeunera z 1673 r. 
(Radacki 2000, ryc. 3).

II.2.11. Obiekt nr 6, budynek zamkowy
Północną część obiektu odsłonięto w latach 

1948–1950, a powtórnie w 1977 r. w południowej 
części wykopu XII (ryc. 110, 130–132). Natrafiono 
jedynie na niewielkie fragmenty ścian północnej 
i wschodniej tworzących narożnik oraz zachodniej 
(bez czytelnego narożnika), wydłużonej, jak się 
wydaje, w stronę północną aż do słupa fundamen-
towego obiektu nr 51. Najprawdopodobniej dalszy 
ślad ściany wschodniej odkryto w wykopie V. Bu-
dynek ten był w stosunku do osi obiektu nr 4 od-
chylony bardziej w stronę południowo-zachodnią. 
Jego szerokość w licu ławy fundamentowej wyno-
siła 9,7 m, natomiast nie znamy jego długości.

Ława fundamentowa północnej części obiek-
tu składała się zaledwie z jednej warstwy kamie-
ni przesypanych gruzem ceglanym, zalanym na 
stropie zaprawą wapienną. Strop ławy odsłonięto 
na poziomie 22,36 m n.p.m. (ściana wschodnia) 
do 22,58 m n.p.m. (ściana zachodnia). Na niej 
wzniesiono mur o grubości 0,56–0,62 m, na dłu-
gość dwóch cegieł. Jako pierwszą warstwę nad 
ławą zastosowano miejscami rolkowy układ cegły 
(główki „na sztorc”) lub główkowy (główki „na 
płask”). Wyższe partie zachowały czytelny wątek 
wendyjski. W odsłoniętym w 1977 r. fragmencie 
ściany zdołano pobrać pomiary zaledwie trzech 
całkowicie zachowanych cegieł (w mm):

Zaprawa składała się w 60% ze spoiwa wapien-
nego, niejednorodnego, oraz w 40% z wypełnia-
cza sortowanego, głównie z piasku kwarcowego 
o ziarnie poniżej 1 mm (91,4%), ale także z ziar-
nami do 4 mm, z dość znaczną ilością okruchów 
wapienia. Nie była równomiernie wymieszana 
(Rudnicka i in. 1979).

Ławę fundamentową południowego odcinka 
ściany wschodniej wykonano z jednej warstwy 
dużych kamieni (średnice 0,5–0,7 m) obłożonych 
mniejszymi i okruchami cegły, zalanymi zapra-
wą wapienną. Miała około 1 m szerokości. Po-
sadowiono ją na poziomie 23,23–23,27 m n.p.m. 
Narożnik budynku, czyli styk ścian zachodniej 
i południowej, zniszczył w znacznym stopniu 

przekop wykonany około 1583 r. do wodociągu 
zamkowego (Podralski 1982, 197), co uniemoż-
liwia ustalenie wzajemnych relacji między tymi 
elementami. Po zachodniej stronie ławy zalegała, 
znana tylko z profilu wykopu, warstwa Ia, czarnej 
próchnicy zawierającej dużą ilość gruzu ceglane-
go i ułamków dachówek, ale pozbawiona innego 
materiału zabytkowego.

Między domami (obiekty nr 4 i 6) była wolna 
przestrzeń o szerokości 6–8 m, rozszerzająca się 
w stronę dziedzińca. Na rysunku z 1607 r. ry-
sownik umieścił w tym miejscu bramę z furtą. Ze 
względu na braki w dokumentacji starszych ba-
dań i niezachowanie się wielu reliktów do czasu 
prac podjętych w 1977 r., trudno obecnie ustalić 
pozycję stratygraficzną obiektu nr 6. Można je-
dynie z całą pewnością stwierdzić, że powstał po 
rozebraniu muru obronnego, co miało miejsce 
około 1434 r. Ściana północna obiektu nr 6 sty-
kała się ze słupem fundamentowym obiektu 52 
(ryc. 130 i 131). Trudno natomiast ustalić jed-
norodność tej ściany z odcinkiem zamykającym 
tzw. bramę z furtą, oznaczonym jako obiekt nr 61, 
gdyż styk tych elementów przeciął współczesny 
wykop przeprowadzony dla położenia instalacji 
telefonicznej.

 Obiekt nr 6 można identyfikować z budyn-
kiem, w którym – jak wynika z legendy przy ry-
sunku z 1607 r. – mieściła się kancelaria książęca. 
Obiekt ten mógł powstać po 1434 r., po rozebra-
niu muru obronnego, a funkcjonował do czasu 
renesansowej przebudowy zamku.

Między tym budynkiem a obiektem nr 4 istnia-
ła brama i furta dla pieszych (ryc. 110).

II.2.12. Obiekt nr 61, próg furty
Jest to krótki odcinek muru ceglanego na ce-

glanej ławie fundamentowej. Jego strop zmierzo-
no w 1977 r. na poziomie 22,82–23,06 m n.p.m. 
Ława fundamentowa w postaci jednej warstwy 
kamieni miała do 1,15 m szerokości. Jej stopa za-
legała nieco niżej niż ława obiektu nr 4, nakłada-
ła się na nią i była odsunięta nieco na wschód od 
jej zachodniego lica. Ława omawianego obiektu 
nawarstwiała się ponadto na zachodni skraj cegla-
nej konstrukcji hypokaustum. Ponadto stykała się 
z górną częścią obiektu nr 51.

Ceglana partia progu miała 0,5–0,52 m gru-
bości. Pierwszą warstwę cegieł ułożono bezpo-
średnio na kamiennej ławie w układzie rolko-
wym. Nie zdołano ustalić wątku zastosowanego 
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przy wznoszeniu wyższych partii. Do łączenia 
cegły użyto zaprawy o jasnożółtej barwie. Za-
wierała ona śladowe ilości gipsu, a wagowo 29% 
węglanu wapnia. Zasadniczym składnikiem był 
drobnoziarnisty piasek, przy czym ziarna poniżej  
1 mm stanowiły w niej 91,4%. Ponadto stwier-
dzono w niej obecność znacznej ilości bryłek wa-
pienia (Rudnicka i in. 1979). Próg furty powstał 
w tym samym czasie, co obiekt nr 6.

II.2.13.  Obiekt nr 6a, fragmenty 
    posadzki ceglanej
W bezpośrednim sąsiedztwie budynków za-

chowały się fragmenty ceglanej posadzki, któ-
rą należy wiązać z użytkowaniem obiektu nr 4  
(ryc. 110). Zachowała się część z południowej 
strony obiektu nr 4 na wysokości 22,95–23,01 m 
n.p.m. (ryc. 147, 148). Posadzka była dostawiona 
do lica ławy fundamentowej. Do ułożenia posadz-
ki, w której nie udało się wykryć określonego wąt-
ku, użyto obok cegły zwykłej także kształtek co-
kołowych. Niżej wymiary cegieł (ryc. 34) w mm:

II.2.14.  Obiekt nr 7, budynek gospodarczy 
   zamykający dziedziniec od południa
W wykopie V odsłonięto fragment ławy fun-

damentowej ściany południowej (ryc. 156 i 176). 
Nie są znane jego wymiary. Być może z kontynu-
acją tej ściany w stronę wschodnią należy łączyć 
lico fundamentowe udokumentowane w profi-
lu wykopu VI, oznaczone jako obiekt 7a. Nale-
ży tu dodać, że badania w wykopie V rozpoczął  
A. Kąsinowski bez udziału archeologa, odkrywa-
jąc w tym czasie relikty opisywanego budynku. 
Z natury rzeczy były one pozbawione kontekstu 
stratygraficznego.

Budynek ten styka się z ławą fundamentową 
wschodniej ściany budynku nr 6, ale ewentualne 
wzajemne powiązania zatarł przekop wodociągo-
wy z 1583 r. Różnice w sposobie fundamentowa-
nia przemawiają za tym, że mamy tu do czynienia 

z dwoma różnymi obiektami. Ława miała szero-
kość dochodzącą do 1,05 m. Wykonano ją głów-
nie z kawałków cegły rozbiórkowej, w tym także 
kształtek, między którymi tu i ówdzie ułożono 
większe głazy. Stopa tego odcinka znajdowała się 
na wysokości 23,10–23,43 m n.p.m. Z rozbiórką 
tego obiektu należy łączyć warstwę Ia.

Różnice w sposobie fundamentowania zdają 
się świadczyć o styku ścian należących pierwotnie 
do dwóch różnych budynków. Fundamentowa-
nie ściany zachodniej nawiązuje do ławy funda-
mentowej budynku nr 6 (por. podrozdz. II.2.11). 
W takim przypadku mielibyśmy do czynienia ze 
śladem jego kontynuacji w stronę południową,  
a warstwę Ia należałoby wiązać z jego rozbiórką.

Budynku nr 7 brak na rycinie z wykonanej 
w 1607 r., przedstawiającej zabudowę zamku 
z około 1538 r., mógł więc powstać najwcześniej 
w czasach panowania następców Kazimierza V. 
Około 1583 r. szczątki jego fundamentów przeciął 
wodociąg doprowadzający wodę do zamku.

II.2.15. Obiekt nr 7a
Jego ceglane lico zachowało się w północ-

nym profilu wykopu VI (Cnotliwy, Rogosz 1983,  
ryc. 143). Jest to albo dalszy ciąg południowej 
ściany obiektu nr 7 (bo na tej samej osi), albo też 
– co bardziej prawdopodobne – ślad innego, wol-
no stojącego obiektu (ryc. 176). Mur posadowiono 
na warstwie piasku na poziomie 22,40 m n.p.m. 
Bieg muru w stronę wschodnią został zniszczony 
w czasie budowy XIX w. kolistego kolektora ście-
ków. Nie znamy grubości muru. Cegły użyte do 
jego budowy miały wymiary 280 × 120 × 90 mm. 
Z układu przestrzennego można się domyślać, że 
był współczesny obiektowi nr 7.

II.2.16. Obiekt nr 7b
Został odkryty w wykopie V z zachodniej stro-

ny muru obronnego (ryc. 176). W momencie od-
krycia był już silnie zniszczony przez współcze-
sny wykop kanalizacyjny. Zachował się kawałek 
muru ceglanego długości 2 m i grubości 0,5 m, 
skręcający pod kątem prostym w kierunku północ-
nym, wyznaczający fragment wnętrza o szeroko-
ści 1,75 m. Mur dostawiono do muru obronnego, 
a związany z nim wkop budowlany przeciął wkop 
fundamentowy obiektu 54. Fakt ten określa rela-
cje chronologiczne tych elementów. Nie zdołano 
ustalić posadowienia tego muru ani rozpoznać 
wątku ceglanego. Wnętrze obiektu, rozpoznane 
tylko w górnej części, wypełniała ciemnopopie-
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lata próchnica z węgielkami drzewnymi, z dużą 
ilością gliny, z nielicznymi kawałkami cegły.

Obiekt nr 7a powstał po rozbiórce muru obron-
nego, a więc po 1434 r. Niewykluczone, że nale ży 
go łączyć z budynkiem nr 6, przy którym mógł peł-
nić funkcję dołu odpadkowego, może latryny, któ-
rej obecność nie została odnotowana na rysunku 
z 1607 r.

II.2.17. Obiekt nr 8
Fragment ceglano-kamiennego fundamentu 

odkryty w wykopie VI w osi północnego lica Wie-
ży Zegarowej (ryc. 176). Zachowany fragment 
miał 3,7 m długości, 1,65 m grubości i 3,5 m wyso-
kości (ryc. 165 i 166). Znaczną część muru znisz-
czyli robotnicy budowlani, którzy użyli młotów 
pneumatycznych jeszcze przed przystąpieniem 
do badań. Jego stopę posadowiono na wysokości 
17,50 m n.p.m. Był zbudowany z kamieni i cegieł 
spojonych zaprawą wapienną. W zaprawie wiążą-
cej dolną część, z przewagą kamieni, znalazło się 
kilkadziesiąt fragmentów późnorenesansowych 
kafli płytowych z plastyczną ornamentacją roślin-
ną, pokrytych zieloną polewą. Wkop budowlany 
do opisywanego muru naruszył poważnie górną 
część obiektu nr 20. Znaleziska pochodzące z jego 
zasypiska (szczegółowy wykaz w części I) pozwa-
lają datować obiekt nr 8 na XVII w. Należy go 
łączyć z budowlą arkadową widoczną na widoku 
Meriana z 1652 r. i na rysunku Zeunera z 1673 r. 
(Radacki 1972, 455 n., ryc. 1 i 7).

II.2.18. Obiekt nr 9
Jest to częściowo odkryty potężny cokół funda-

mentowy, którego dalszą (północną) część nakry-
wa Wieża Dzwonów (ryc. 121, 122 i 126). Górą, 
na poziomie 22,23 m n.p.m., mierzył 3,55 m dłu-
gości, a częściowo odsłonięta szerokość dochodzi-
ła 2,5 m. Fundament ten rozszerzał się stopniowo 
w dół ku podstawie, której wymiary były większe 
od wyżej podanych o około 1 m (ryc. 121, 122). 
Górna krawędź obiektu biegła równolegle do lica 
przypory w odległości 2,65 m i do ściany północ-
nej kościoła odległej o 4,75 m, co może być prze-
słanką wskazującą na związek funkcjonalny tych 
elementów.

Badania nie dotarły do stopy fundamentowej, 
ale wiele wskazuje, że osadzono ją na gruncie 
nośnym, na calcu. Wkop fundamentowy przeciął 
zachowane w tym miejscu poziomy wczesno-
średniowieczne (eksplorowano jedynie dwie gór-
ne warstwy – VII i VIII), wyższą warstwę VIb, 
powstałą przed rozpoczęciem budowy świątyni, 

także warstwę VIa, łączoną z jej realizacją oraz 
– co niezwykle ważne – warstwę VI, wiążącą się 
z jej użytkowaniem.

Dolną część obiektu nr 9 wykonano we wko-
pie wąskoprzestrzennym, z luźno wrzuconych 
do dołu głazów nie przesypanych nawet ziemią 
(między kamieniami zachowały się puste prze-
strzenie). Wyższą, zwężającą się ku górze partię 
budowano starannie, najpierw z na przemian 
układanych warstw cegieł i dużych rozmiarów 
kamieni łączonych zaprawą wapienną. Natomiast 
górna część powstała wyłącznie z cegieł o zmien-
nym układzie.

Przed budową Wieży Dzwonów opisywa-
ny obiekt został rozebrany do poziomu 22,23 m 
n.p.m., a na jego stropie, na poziomie 23,56 m 
n.p.m., zachowały się ślady innego, mniejsze-
go muru ceglanego, przytykającego do wieży. 
Jego podstawa miała zarys prostokątny o wy-
miarach 1,1 × 1,85 m, zbliżony do rozmiarów 
filarów renesansowego krużganka zamkowego  
(ryc. 120 i 124). Po likwidacji krużganka opisany 
wyżej element został prawie do podstaw rozebrany,  
a następnie nałożył się nań inny, młodszy element 
muru ceglanego o szerokości 0,6 m, o osi skośnej 
w stosunku do Wieży Dzwonów (ryc. 120).

II.2.19. Obiekt nr 10
Fragmentarycznie odsłonięty mur ceglano-ka-

mienny, wystający nieco spod Wieży Dzwonów, 
z licem obrzuconym zaprawą wapienną. Jego 
strop znajdował się na wysokości 23,14 m n.p.m. 
Nie zdołano dotrzeć do stopy fundamentowej. 
Obiekt ten nakłada się na skośne, wschodnie lico 
obiektu nr 9 (ale nie przylega do niego ściśle). Do-
stawiono do niego filar renesansowego krużganka 
(ryc. 120, 124, 126 i 127). Oś muru, oddalonego 
od ściany północnej kościoła o 5,65–6 m, nie jest 
do niej równoległa, odchyla się znacznie w stronę 
północną. Układ ten wskazuje, że powstał mię-
dzy rozbiórką obiektu nr 25 a przed budową Wie-
ży Dzwonów. Niewykluczone, że jest częścią jej 
fundamentu.

II.3. Obiekty architektoniczne odkryte przy  
   bramie północnej dziedzińca menniczego
W czasie prac budowlanych związanych z re-

konstrukcją bramy północnej dziedzińca menni-
czego odsłonięto fragmentarycznie kilka różnych 
murów (ryc. 157 i 176). Są to, jak się wydaje, 
odcinki murowe większych obiektów (nr 11 i 12 
oraz C i D) i fragmenty mniejszych elementów 
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(oznaczone literami E, F). Obiekty te nie zosta-
ły szczegółowo zbadane (zwłaszcza ich kontakt 
z nawarstwieniami), zdołano jedynie sporządzić 
ich rzuty poziome.

II.3.1. Obiekt nr 11
Odkryty w czasie prac budowlanych tuż pod 

powierzchnią współczesnego bruku. Jest to frag-
ment muru kamienno-ceglanego o grubości  
1,8 m, usytuowanego na osi północny wschód – 
południowy zachód, skośnie w stosunku do bramy 
(ryc. 157 i 176). W jego osi zachowała się wyższa 
partia, ze starannym oblicowaniem kamiennym 
od strony południowej, oznaczona literą A. Być 
może jest to ślad przejścia w miejskim murze 
obronnym.

II.3.2. Obiekt nr 12
W świetle bramy północnej dziedzińca menni-

czego odkryto strop muru kamienno-ceglanego, 
o grubości 2,08 m, usytuowanego prostopadle do 
bramy (ryc. 157). Już na rozebranym murze zbu-
dowano z kamieni półkoliście zakończony cokół 
(oznaczony literą B), najpewniej o funkcji innej 
niż pierwotnego obiektu. Należy zwrócić uwagę 
na to, że obiekt nr 12 jest równoległy do obiektu 
C widocznego przed licem Wieży Dzwonów, od-
ległego o 6,64 m. Być może należy łączyć funkcjo-
nalnie obydwa elementy.

II.3.3. Obiekty C i D
Fragment kamienno-ceglanego muru odkry-

ty na przestrzeni 1,7 m, wystający prawie 0,5 m 
spod zachodniego lica Wieży Dzwonów. Styka 
się z nim pod kątem prostym (a może jest z nim 
przewiązany?) obiekt D, zbudowany z kamieni 
na zaprawie wapiennej, starannie licowany, o dłu-
gości 1,75 m (ryc. 157). Nie wydaje się, aby obiekt 
C był ławą fundamentową Wieży Dzwonów, jest 
więc od niej starszy, powstał najpewniej przed 
1575 r. Obydwa te elementy mogą się łączyć funk-
cjonalnie z obiektem nr 12.

II.3.4. Obiekt E
Do zachodniego lica obiektu nr 12 przylegał, 

bez wątpienia młodszy od niego, fragment muru 
ceglanego o długości 1,25 m. Być może jest to 
fragment fundamentu istniejącej do dziś bramy.

II.3.5. Obiekt F
Między obiektami nr 11 i C, skośnie do nich, 

odsłonięto fragment, młodszego, muru cegla ne-

go na zaprawie wapiennej o nieznanym prze z-
naczeniu.

II.4. Obiekt nr 16, miejski mur obronny?
Został odkryty w 1956 r. w zachodniej części 

skrzydła północnego w początkowym okresie prac 
związanych z jego odbudową (ryc. 176). Odsło-
nięto wówczas pełną grubość – 1 m muru na od-
cinku o długości 18 m. Został posadowiony w ro-
wiastym wykopie, a zbudowany z kamieni i cegieł 
łączonych zaprawą. Brak bliższych danych o tym 
obiekcie, bo zachowała się jedynie dokumentacja 
geodezyjna i bardzo słabe zdjęcie opublikowane 
przez Z. Radackiego (1976, 72, ryc. 32). Obiekt 
ten Z. Krzymuska-Fafius uznała za mur pół-
nocny zamku, za którym miał przebiegać miej-
ski mur obronny (Krzymuska-Fafius 1957, 125),  
H. Dziurla wiązał go z rozwiązaniem bazylikal-
nym kościoła p.w. św. Ottona (Dziurla 1959, 16), 
zaś Z. Radacki za mur obronny zamku (Radacki 
1976, 74).

II.5. Obiekt nr 17, szczątki budynku  
 w wykopie VII
W kącie między skrzydłem zachodnim a Wie-

żą Dzwonów istniał budynek odnotowany u Me-
riana w 1650 r., a także na rysunkach Zeunera 
z 1673 r. (Radacki 1972, 458, ryc. 8; Wachowiak 
1985, ryc. 79 i 95; Blühm, Jäger, red. 1991, ryc. na 
65 i 91). Brak go natomiast na miedziorycie Ko-
thego z 1625 r. Zachował się z niego fragment 
murowanej piwniczki, wraz ze schodkowatym 
wejściem usytuowanym od strony wschodniej 
i podłoga drewniana (ryc. 158, 160). Strop ścian 
zachował się na poziomie 22,37–22,68 m n.p.m. 
Narożnikiem południowo-wschodnim piwniczka 
nakładała się na częściowo rozebrany fundament 
kościoła św. Ottona. Jej ściany posadowiono na 
poziomie 22,40 m n.p.m. na dużych kamieniach 
pochodzących z rozbiórki kościoła, przesypanych 
gruzem ceglanym, na które nałożono grubą war-
stwę wyrównawczą zaprawy wapiennej. Na nich 
zbudowano ściankę z cegły, którą w narożniku 
południowo-wschodnim uzupełniały pojedyncze 
kamienie. W północno-wschodnim narożniku 
zachowało się czterostopniowe zejście o szeroko-
ści 0,75 m, wyrobione z cegły (ryc. 160, 161). Pier-
wotnie schodki były najpewniej doprowadzone do 
poziomu drewnianej podłogi, a więc przynajmniej 
o dwa stopnie wyższe. Dno piwniczki zostało wy-
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łożone podłogą z desek o szerokości 12–15 cm 
i do 1,5 cm grubości, szczątkowo zachowaną.

We wnętrzu budynku zachował się na wyso-
kości 21,83–21,94 m n.p.m. poziom użytkowy 
w postaci podłogi z desek, ułożonej na dwupo-
ziomowych legarach osadzonych na podkładzie 
z gliny. Kanciaste w przekroju legary podłuż-
ne ułożono w odległości 1,1–1,3 m od siebie, na 
nich co 1,6 m spoczywały legary poprzeczne, na 
których wielkimi gwoździami żelaznymi przybi-
to deski. Przekroje legarów wynosiły od 16 × 20 
do 14 × 30 cm, deski miały 35–50 cm szerokości 
i do 2 cm grubości. Na obrzeżach podłogi zacho-
wały się czworoboczne w przekroju słupy dębowe 
o przekrojach 16 × 18–30 × 30 cm, wiążące się 
z konstrukcją ścian wewnętrznych. Konstrukcje 
drewniane były ze sobą łączone wielkimi gwoź-
dziami żelaznymi, których kilkadziesiąt znalezio-
no w obrębie obiektu.

Obiekt nr 17 był najmłodszą budową w tej czę-
ści zamku. Powstał najprawdopodobniej po roku 
1625, skoro brak go na szkicu H. Kothego, ale przed  
1673 r., bo dokładnie uwidocznił go Zeuner. Został 
rozebrany najprawdopodobniej między rokiem 1840 
a 1842, kiedy intensywnymi przebudowami objęto 
m.in. skrzydła północne i zachodnie, bez wątpienia 
przed 1855 r., bo nie uwzględnia go inwentaryzacja 
zamku Richtera (Kroman 1992, 91, ryc. 18).

II.6. Obiekty odkryte pod skrzydłem menniczym
W 1973 r. w czasie prac budowlanych związa-

nych z odbudową skrzydła odkryto pięć obiek-
tów. Trzy z nich to potężne cokoły fundamento-
we (nr 13–14), lico bliżej nieokreślonego obiektu  
(nr 15) i silnie zdewastowane dwa fragmenty piw-
niczek, z budynków istniejących przed powstaniem 
skrzydła (nr 18 i 18a). Tempo prac budowlanych 
nie pozwalało na przeprowadzenie systematycz-
nych badań ani na jakiekolwiek obserwacje straty-
graficzne. Zdołano je jedynie pomierzyć i zlokali-
zować na planie skrzydła menniczego (ryc. 176).

II.6.1. Obiekt nr 13
Odsłonięty fragmentarycznie fragment muru, 

zapewne słup fundamentowy, może o trape-
zowatym lub romboidalnym w rzucie, o boku  
4,5 m. Zrealizowany w wykopie wąskoprzestrzen-
nym, posadowiony zapewne na gruncie nośnym, 
znajdującym się poniżej 19,0 m n.p.m. (do tej 
wysokości dotarł wykop budowlany). Dolną par-
tię wykonano z układanych warstwowo dużych 

kamieni, przesypanych jedynie ziemią. W górnej 
partii starano się formować wyraźnie czytelne lico 
(ryc. 162). Wkop budowlany przeciął dobrze za-
chowane nawarstwienia wczesnośredniowieczne-
go wału obronnego. Uchwycono też szeroki wkop 
rozbiórkowy, na który nałożył się obiekt nr 18, 
zniszczony znów przed budową skrzydła menni-
czego w latach 1616–1619. Brak danych nie po-
zwala określić daty powstania obiektu.

II.6.2. Obiekt nr 14
Częściowo odsłonięty słup fundamentowy, 

mający w rzucie poziomym zarys prostokątny lub 
kwadratowy o boku 6 m, zbudowany w identycz-
ny sposób i z takiego samego materiału jak obiekt 
nr 13. Obydwa obiekty znajdowały się w odległo-
ści 7–9 m od siebie.

II.6.3. Obiekt nr 15
W odległości 9 m od południowego lica obiektu 

nr 14 natrafiono na zgrupowanie dużych głazów 
granitowych nie związanych zaprawą, układa ją-
cych się w czytelne lico muru. Niestety nie odkryto 
tego elementu na większej przestrzeni (ryc. 176).

II.6.4. Obiekt nr 18, szczątki piwniczki
Odkryty szczątkowo w 1973 r. podczas prac 

budowlanych w północnej części skrzydła men-
niczego (ryc. 176). Zachowały się ścianki połu-
dniowo-zachodniego narożnika piwniczki, ma-
jące zaledwie 25 cm grubości, wykonane z cegieł 
łączonych zaprawą wapienną. Piwniczkę posa-
dowiono we wkopie rozbiórkowym obiektu nr 13 
(por. podrozdz. II.6.1). Jej wypełnisko tworzyły 
przewarstwienia próchnicy i gruzu – charakte-
rystyczne zasypisko. Znaleziono w nim m.in. 
szczątki kuszy (opis w podrozdz. I.10.5.1). Wyda-
je się, że piwniczkę należy łączyć z jednym z li-
chych budynków mieszczańskich rozebranych 
najpóźniej w momencie rozpoczęcia budowy 
skrzydła menniczego w 1616 r. 

II.6.5. Obiekt nr 18a, szczątki piwniczki
W trakcie prac budowlanych przy skrzydle 

menniczym, w jego środkowej części natrafiono 
na drugą piwniczkę, związaną z wcześniejszą za-
budową mieszczańską (ryc. 176). Nie było moż-
liwe sporządzenie dokumentacji, zdołano jedynie 
zebrać nieco materiału zabytkowego z wyrzuco-
nego przez robotników budowlanych wypełniska 
opisanego w podrozdz. I.10.5.2.
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II.7. Obiekty sanitarne, wodno-kanalizacyjne 
 i inne

II.7.1. Obiekt nr 19, studnia-latryna
Odkryty podczas prac budowlanych w wyko-

pie VI, przy południowym skrzydle zamku (ryc. 
176). Górną część obiektu zniszczyła koparka, 
ale zachowaną partię zdołano metodycznie wy-
eksplorować. Opis konstrukcji, nawarstwień i za-
wartości obiektu został już wcześniej szczegóło-
wo opracowany i opublikowany (Cnotliwy 1980), 
stąd ograniczę się niżej do przedstawienia wersji 
skróconej.

Obiekt miał zarys czworoboczny o wymia-
rach 1,8 × 1,8 m (ryc. 163 i 164). Stwierdzono 
dwie fazy budowy. W starszej wykopany aż do 
calca dół oszalowano głównie dębowymi deska-
mi szerokimi na 15–40 cm i grubymi na 6–8 cm. 
Przylegały one ściśle do ścian wykopu i wzajem-
nie się rozpierały. W fazie młodszej konstrukcje 
wzmocniono słupami narożnikowymi o czworo-
bocznym przekroju, o wymiarach od 11 × 14 do 
14 × 16 cm, a ponadto wymieniono deski górnej 
części obudowy. Słupy narożnikowe usztywniono 
rozporami osadzonymi w specjalnych gniazdach 
rozmieszczonych co 1,2 m (wyjątkowo 1,5 m).

W obrębie obiektu wyróżniono osiem warstw 
(ryc. 9) związanych z użytkowaniem, a następnie 
z zasypaniem, z bogatą zawartością kulturową, 
prezentowaną w podrozdz. I.6.1 niniejszej pracy.

Wydaje się, że początkowo obiekt pełnił funk-
cję studni, a po jakimś czasie, zapewne na sku-
tek zbyt małej ilości w dodatku kiepskiej jakości 
wody (wycieki z warstw wczesnośredniowiecznej 
mierzwy), został przekształcony na latrynę.

Obiekt został zbudowany być może już w koń-
cu XIII w., ale najpewniej na początku XIV w.,  
a był użytkowany do przełomu 3. i 4. ćwierci XV w.

II.7.2. Obiekty nr 20a i 20b, jama związana  
  z produkcją dzwonów (?), wykorzystana  
  wtórnie do budowy latryny
We wschodniej części wykopu VI, w odległości 

2,4–2,6 m od lica skrzydła wschodniego natrafio-
no na dwa nawarstwiające się na siebie obiekty: 
starszy 20a, związany najpewniej z odlewaniem 
dzwonów, i młodszy 20b, pełniący funkcje latry-
ny lub dołu odpadkowego (ryc. 176). Obydwa 
były w uszkodzone najpierw przez wkop do 
obiektu nr 8 (ryc. 165 i 168), a później, zapewne  
w XIX w., także w czasie budowy wielkiego, ko-

lis tego, ceglanego zbiornika. Nad obiektem 20b 
przechodził w kierunku południowym ceglany 
kanał odwadniający (?), mający 0,4 m szerokości, 
zachowany do długości 4,2 m. Osiadanie grun-
tu spowodowało przebicie kanału przez jeden ze 
słupów narożnikowych obiektu nr 20a. Nieco na 
wschód od owego kanału, ale na tym samym po-
ziomie, zachował się prostokątny układ cegieł nie 
powiązanych zaprawą, zajmujący powierzchnię 
0,4 × 0,85 m. Cegły miały wymiary 270 × 130 × 
80 mm.

II.7.3. Obiekt nr 20b
Zachowała się dolna część jamy o średnicy  

2,3 m, wkopanej w warstwy wczesnośrednio-
wieczne. Pierwotna głębokość i górna średnica 
jamy nie są znane, zostały zatarte przez budowę 
obiektu nr 20a. Na dnie jamy, na poziomie 16,71– 
16,84 m n.p.m. znajdowało się w przybliżeniu 
koliste zgrupowanie kilkudziesięciu kołeczków 
o długości do 40 cm i średnicach od 5–12 cm, 
wbitych w mierzwiaste podłoże (ryc. 166 i 167E). 
Były przykryte warstwą jałowej gliny o grubości 
około 30 cm, zawierającej niewielką przymiesz-
kę okruchów cegły (warstwa X). W tej glinie, do-
kładnie nad kołeczkami, był osadzony poziomo 
krzyżak wykonany z dwóch kantówek złączonych 
„na obłap” pod katem prostym. Kantówki te mia-
ły 1,25 i 1,4 m długości, a ich przekroje wynosi-
ły 20 × 30 i 20 × 35 cm. Konstrukcja ta zalega-
ła na poziomie 17,05–17,15 m n.p.m. (ryc. 167D 
i 169). Bezpośrednio nad krzyżakiem występowa-
ła warstwa zaprawy wapiennej z kawałkami cegły, 
przykryta cienką warstewką jasnoszarego piasku 
z przymieszką popiołu i spalenizny (warstwa 
IX), zaś wyżej warstwa VIII sinej gliny o grubości  
35–40 cm, w którą wbito drugi poziom kołecz-
ków. Usytuowano je dokładnie nad poprzedni-
mi na poziomie 17,50–17,61 m n.p.m. Miały one 
5–15 cm średnicy, a zachowały się od 35–80 cm 
wysokości (ryc. 167C i 169). Bezpośrednio nad 
nimi zalegała warstwa VII, która narosła w okre-
sie funkcjonowania latryny – obiektu nr 20a.

II.7.4. Obiekt nr 20a – latryna
Lejowatą jamę związaną z funkcjonowaniem 

obiektu nr 20b wykorzystano wtórnie (może po 
jej powiększeniu) do budowy latryny. W rzucie 
poziomym miała prostokątny kształt o wymia-
rach 2,4 × 2,75 m. Jej głębokość wynosiła 3,9 m  
(ryc. 166). Strop obiektu zarejestrowano na wyso-
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kości 20,60–20,75 m n.p.m. Drewniana kon-
strukcja składała się z potężnych słupów naroż-
nikowych, dołem płasko ściętych, wkopanych 
w ziemię. Pod niektóre z nich podłożono pła-
skie klocki, które miały zapobiegać grzęźnięciu  
(ryc. 167C–E). Wszystkie słupy miały dołem, do 
wysokości 1,1–1,25 m, to jest do pierwszych desek 
obudowy, przekrój kolisty o średnicy 0,4 m. Wyżej 
miały przekrój czworoboczny, prawie kwadratowy 
o wymiarach 0,2 × 0,22 m. Słupy ściany wschod-
niej były rozparte na pewnej wysokości grubą, 
niczym nie zamocowaną deską. Zachowały się 
fragmentarycznie ściany wschodnia i północna  
(ryc. 168). Obudowę wschodniej tworzyły so-
lidne deski sosnowe, ułożone jedna na drugiej, 
o szerokości do 37 cm, mające do 5 cm grubości, 
wpuszczone końcami w pionowe pazy słupów 
narożnikowych (ryc. 167A–C). Natomiast ścianę 
północną tworzyły deski o podobnych wymiarach, 
ale ułożone na sobie po zewnętrznej stronie słu-
pów narożnikowych, przyciśnięte do nich ziemią, 
którą zasypano jamę.

Z użytkowaniem latryny łączy się warstwa VII, 
a wyższe VI–I, wiążą się z zasypaniem obiektu.

Chronologia: Brak bezpośrednich danych do 
datowania obiektu nr 20b. Jamę związaną z jego 
funkcjonowaniem bardzo szybko wykorzystano 
do budowy latryny. W zasypisku wkopu łączą-
cego się z jej budową występują materiały, które 
wskazują najogólniej na XVI w. Niszczący latry-
nę wkop do budowy obiektu nr 8 zawiera mate-
riały, które można odnosić do 2. połowy XVI i 1. 
połowy XVII w. Obiekt nr 8 wiąże się z elemen-
tami architektonicznymi widocznymi na szty-
chach Meriana z 1641 r. i na rysunku Zeunera  
z 1673 r. (Radacki 1972, ryc. 1; Blühm, Jäger, red. 
1991, ryc. na s. 102) między Wieżą Zegarową  
a skrzydłem wschodnim. Tak więc obiekt nr 20b 
należałoby datować ogólnie na 1. połowę XVI w. 
Nieco później powstał obiekt 20a, funkcjonujący 
najwyżej do lat 30. XVII w. 

II.7.5. Obiekt nr 21, latryna renesansowa
Odkryta w wykopie VII w narożniku między 

skrzydłem północnym a zachodnim (ryc. 176). 
Była przedmiotem metodycznej eksploracji.  
W rzucie poziomym ma zarys prostokątny, górą 
o wymiarach 1,5–1,9 × 3,5 m. Jej głębokość użyt-
kowa wynosiła 4,5 m, a pojemność około 15 m3. 
Dno latryny znajdowało się na poziomie 19,85 m 
n.p.m., zaś zachowany strop ścian na wysokości 

23,60–23,65 m n.p.m. (ryc. 174). Była wkopana 
głęboko w nawarstwienia wczesnośredniowiecz-
ne. Zachodnią ścianę zbudowano na łęku, opiera-
jącym się z jednej strony na fundamencie skrzydła 
północnego, z drugiej na kamiennym cokole na-
rożnikowym (ryc. 170–172). Ściany o grubości do 
30 cm wykonano z cegły na zaprawie wapiennej, 
stosując w dolnych partiach także kamienie. Ścia-
na zachodnia wychodziła na zewnątrz nieco poza 
narożnik, tworząc w ten sposób rodzaj wnęki 
między nią a skrzydłem zachodnim. Dolna partia 
obudowy latryny stykała się tylko z fundamentem 
skrzydła zachodniego, ale od wysokości 21,50 m 
n.p.m. była z nim przewiązana.

We wnętrzu latryny, wzdłuż skrzydła zachod-
niego, na wysokości 21,25 m n.p.m. był ceglany 
stopień (półka?), nie przewiązany z fundamen-
tem skrzydła, górą nachylony w stronę jej wnętrza  
(ryc. 173–175). Miał 0,6 m szerokości. Z pozio-
mem stopnia wiązał się strop ceglanej podłogi, po-
krywającej pierwotnie całą powierzchnię latryny, 
lekko nachylonej w stronę skrzydła zachodniego, 
a bardzo silnie w kierunku kanału odpływowego  
(ryc. 173). Negatyw podłogi z jednej warstwy cegły 
„na płask”, z fragmentami przylepionej zaprawy 
wapiennej, był czytelny w zachodniej ścianie latry-
ny wysoko nad łękiem fundamentowym (ryc. 175).

Specjalny kanał odpływowy z poziomu pod-
łogi odprowadzał fekalia i zapewne także wodę 
deszczową na zewnątrz, do fosy zamkowej. Ka-
nał, którego starannie uformowany prostokątny 
wlot o wymiarach 0,58 × 0,98 m wbudowano już 
w czasie fundamentowania skrzydła północne-
go, biegł pod nim skośnie (zapewne na dalszym 
przebiegu także pod Wieżą Dzwonów) do fosy.  
W czasie eksploracji wykopu był jeszcze drożny 
na przestrzeni 3 m, dalej zawalony wielkimi ka-
mieniami (ryc. 173 i 175).

Opisana wyżej podłoga, pierwotne dno la-
tryny, powstała po bliżej nieokreślonym okresie 
użytkowaniu latryny, na co wskazuje obecność 
kału i drobnych ułamków naczyń szklanych za-
chowanych w zagłębieniach stopnia pod podłogą. 
Zlikwidowano ją (lub została zniszczona?) naj-
pewniej wówczas, kiedy zawalił się kamieniami 
kanał odpływowy i przestał odprowadzać nieczy-
stości. Przy wybieraniu nieczystości latrynę stop-
niowo pogłębiano, znacznie poniżej strzałki łęku, 
i w pewnym momencie, aby powstrzymać ten pro-
ces, wyłożono dno obiektu grubą warstwą gliny,  
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a strop na poziomie 20,4 m n.p.m. luźną warstwą 
cegieł (ryc. 170).

W trakcie użytkowania obiektu w górnej części 
południowej ścianki zostały przebite dwa otwory 
(ryc. 175). Dolny znajdował się na poziomie 22,25, 
a wyższy 23,15 m n.p.m. Ten ostatni łączył się z ro-
dzajem rynienki ściekowej, wymodelowanej w za-
prawie, prowadzącej na południe wzdłuż skrzydła 
zachodniego. Rynienka ta zbierała zapewne desz-
czówkę i odprowadzała do latryny, może jeszcze 
w czasie, kiedy działał odpływ do fosy.

W wypełnisku latryny wyróżniono trzy war-
stwy. Na samym dnie zalegała warstwa III – zie-
lonkawa, mazista glina z szarobrązową próchni-
cą, z kawałkami cegieł i grudek zaprawy. Wyżej 
warstwa II – fekalia z próchnicą i dużą ilością 
gruzu ceglanego, a w górnej części I – zasypisko 
złożone z próchnicy i gruzu, z licznymi węgielka-
mi drzewnymi (ryc. 170). Warstwy te, szczególnie 
II i I, zawierały niezwykle bogaty zestaw mate-
riału zabytkowego, który został zaprezentowany 
w podrozdz. I.6.2 niniejszego opracowania. Część 
materiałów, mianowicie naczynia i przedmioty 
szklane oraz naczynia kamionkowe, została już 
wcześniej opracowana i opublikowana (Cnotliwy 
1981; 1987, 221–248).

Chronologia: Obiekt powstał razem ze skrzy-
dłem zachodnim w latach 1575–1577, a był użyt-
kowany do końca XVIII w.

II.7.6. Obiekt nr 22, latryna renesansowa
Natrafiono na nią przy pracach ziemnych 

prowadzonych na dziedzińcu menniczym przy 
środkowej części skrzydła zachodniego (ryc. 176). 
Została odnotowana na sztychach Brauna i Ho-
genberga z 1588 r., Meriana z 1650 r. oraz na 
rysunku Zeunera z 1673 r. W rzucie poziomym 
miała zarys prostokątny o wymiarach wnętrza 
1,25 × 2,50 m, jej głębokość dochodziła do 4 m. 
Nie była przedmiotem systematycznych badań. 
Zdołano jedynie w miarę sumiennie wybrać ma-
teriał zabytkowy z ziemi wyrzuconej przez robot-
ników z dołu. Pozyskane materiały zabytkowe są 
opisane w podrozdz. I.10.5.3 pracy. Część z nich, 
to jest naczynia szklane i kamionkowe, została już 
wcześniej opracowana i opublikowana (Cnotliwy 
1981, 331–381; 1987, 221–248).

Chronologia: Obiekt powstał razem ze skrzy-
dłem zachodnim w latach 1575–1577 i był użyt-
kowany do XVIII w.

II.7.7. Obiekt nr 23, latryna renesansowa
Odkryto ją przy pracach ziemnych prowadzo-

nych na dziedzińcu menniczym, przy południo-
wej części skrzydła zachodniego (ryc. 176). Posia-
dała kształt i wymiary identyczne jak obiekt nr 22, 
nie jest znana jej głębokość. Robotnicy budowlani 
wybrali jedynie górną część wypełniska, z którego 
pod nadzorem archeologicznym zebrano materiał 
zabytkowy. Naczynia szklane i kamionkowe zo-
stały już opracowane i opublikowane (Cnotliwy 
1981; 1987, 221–248). Cały zespół został scharak-
teryzowany w podrozdz. I.10.5.4 niniejszej pracy.

Chronologia: Obiekt został zbudowany razem 
ze skrzydłem zachodnim w latach 1575–1577,  
a był użytkowany do XVIII w.

II.7.8. Obiekt nr 24, fragment wodociągu
W czasie kopania rowu kanalizacyjnego w po-

łudniowej części dziedzińca menniczego natra-
fiono na trzy odcinki, pierwotnie jednorodnej, 
drewnianej rury wodociągowej (ryc. 176). Biegła 
ona ukośnie w stosunku do skrzydła zachodniego, 
kierując się w stronę bramy południowej, ku ulicy 
Kuśnierskiej. Wykonano ją z okorowanego pnia 
świerkowego lub sosnowego o średnicy dochodzą-
cej 30 cm. Przez całą jej długość był przewierco-
ny otwór o średnicy 10 cm. Zbadany odcinek miał  
18 m długości.

Chronologia: Jest bardzo prawdopodobne, że 
mamy do czynienia z wodociągiem zbudowanym 
na zlecenie księcia Jana Fryderyka około 1583 r. 
(Podralski 1982, 197; Cnotliwy 2008, 80 n.).

II.7.9. Obiekt nr 25, fragment wodociągu
W wykopie V na dziedzińcu głównym odkryto 

odcinek drewnianego rurociągu o długości 6,8 m. 
Rura przecinała budynek starszy, gospodarczy – 
obiekt nr 7. Z jednej strony kierowała się w stronę 
bramy zamkowej, z drugiej zaś prowadziła w stro-
nę północno-wschodniego narożnika dziedzińca. 
Wykonano ją z okorowanego pnia sosnowego lub 
świerkowego o średnicy 0,3 m. Przez całą dłu-
gość przewiercono otwór o średnicy 10–12 cm.  
W jednym końcu zachował się żelazny rurkowaty, 
zgrubiały na środku pierścień, za pomocą którego 
łączono dwa odcinki (ryc. 156).

Chronologia: Najprawdopodobniej mamy do 
czynienia z odcinkiem wodociągu zbudowanego 
z inicjatywy księcia Jana Fryderyka około 1583 r. 
(Podralski 1982, 197; Cnotliwy 2008, 80 n.).
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II.8. Uwagi końcowe

Przedstawiłem wszystkie obiekty dostępne ba-
daniom i luźnym obserwacjom archeologicznym. 
Wiele z nich posiada dobrą datację, większość po-
wiązana z nawarstwieniami umożliwia pełniej-
szą interpretację odkryć. Należy jednak dodać,  
że intensywne badania istniejących do dziś bu-

dow li zamkowych prowadzili w latach powo-
jennych badacze architektury, szczególnie  
A. Kąsinowski, S. Kwilecki i J. Nekanda-Trep-
ka. Wyniki ich badań, wykorzystywane frag-
mentarycznie w różnych publikacjach, nie zo-
stały dotąd w całości opublikowane – z ogromną 
szkodą dla znajomości dziejów zamku.
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Part III.  
Castle Hill from circa 1250 to 1346;  

stratigraphy, materials analysis, chronology and summary
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III.1. Stratygrafia
Znaczna liczba wykopów badawczych zreali-

zowanych w obrębie zamku, każdy ze skompli-
kowanym układem nawarstwień, często towa-
rzyszących lub przeciętych reliktami architektury 
murowanej, wymusza – zanim przyjdzie się za-
jąć materiałem ruchomym – wcześniejszą anali-
zę stratygrafii, podjęcie próby jej synchronizacji 
i ustalenie chronologii względnej. Zachowane 
nawarstwienia Wzgórza Zamkowego dowodzą 
wielowiekowej ciągłości osadniczej, od VIII w. aż 
do czasów nam współczesnych. Starsze wczes-
nośredniowieczne relikty, sięgające po połowę 
XIII w., doczekały się wyczerpujących opracowań 
(„SWŚ. Wzgórze Zamkowe”; Cnotliwy 1997). 
Nawarstwienia powstałe po połowie XIII w. aż do 
początków budowy murowanej siedziby książęcej 
w 1346 r. ujawniono przede wszystkim w wyko-
pach I–IV i XII usytuowanych w północno-za-
chodniej partii dziedzińca głównego, także w jego 
części południowej – w wykopach V i VI oraz 
w północno-wschodnim narożniku dziedzińca 
menniczego w wykopie VII.

W wykopach I–III z omawianym okresem na-
leży wiązać warstwy III i IV, narosłe bezpośred-
nio nad poziomami wczesnośredniowiecznymi, 
w obrębie niezabudowanego placu wykorzysty-
wanego do prowadzenia działalności gospodar-
czej, potwierdzonej obecnością palenisk i wol-
no stojących pieców. Wcześniej datowano je na  
1. połowę XIII w., ale obecność w nich młodszych, 
importowanych naczyń kamionkowych, także ka-
wałków cegieł i charakterystycznych pozostałości 
pożarowych, nawiązujących do warstw z innych 
wykopów (wykop IV, warstwa XIII; wykop XII, 
warstwa IIIf), wskazują, że musiały narastać przy-
najmniej do początków XIV stulecia. W wyko-
pach I–III, także w XII, stwierdzono brak nawar-
stwień z okresu między połową XII a początkiem 
XIII w., co wyjaśnia się rozległą niwelacją terenu, 
natomiast w innych miejscach – wykopy IV, VI  
i VII – zachowały się w komplecie. W warstwach 
z 1. połowy XII w. w wykopach I i V zachowały 
się pozostałości solidnej, zrębowej zabudowy, ale 
w sąsiedztwie istniały już puste place (wykopy II 
i III, warstwy IV i V). W innych miejscach (wykop 
V, warstwa VI; wykop VII, warstwa VII) zabudo-
wa drewniana dotrwała do końca tego stulecia. 
Można więc wnosić, że Wzgórze Zamkowe było 
dość ciasno zabudowane, jednak przy obecności 

wolnych od budynków placów, przynajmniej aż 
do końca XII w.

W wykopie XII do omawianego okresu nale-
ży zaliczyć warstwy IIId–IIIf, przecięte wkopem 
fundamentowym do muru otaczającego prezbite-
rium kościoła – obiekt 25, który, jak można wnosić 
z wyraźnych różnic w sposobie fundamentowania 
obydwu, powstał najpewniej po 1347 r., zapewne 
już w 2. połowie XIV w. Do tego samego okresu 
należy zaliczyć także zalegające pod późniejszym 
obiektem nr 4 (okres II), lub naruszone przy jego 
wznoszeniu, a więc warstwy IIIb, IV z jamą piw-
niczką i VIc oraz najpewniej warstwę Vd. Należy 
też dodać, że warstwy IIIf, IIIe, IV i VIc nakłada-
ły się bezpośrednio na warstwę VII datowaną na  
4. ćwierć XII w., ale powstały znacznie później.

W wykopie V do interesującego nas tu ho-
ryzontu czasowego należy zaliczyć warstwę III 
kończącą 17 poziom osadniczy i IIc z poziomu 
18, w wykopie VI budowę i początek funkcjono-
wania studni-latryny – obiekt 19, a w jego obrębie 
warstwy I–III. Obiekt ten był użytkowany dalej, 
w ciągu całego okresu II.

Koniec okresu I wyznaczają doskonale nawar-
stwienia przecięte szerokoprzestrzennym rowem 
fundamentowym prezbiterium kościoła zam-
kowego z 1345 (?) lub 1346 r. (obiekt 21). Są to 
warstwy XII i XIII w wykopie IV i warstwa VIb 
w wykopie VII. Z tym horyzontem czasowym na-
leży – naszym zdaniem – wiązać także wszystkie 
warstewki tworzące zasypisko rowu fundamen-
towego prezbiterium, gdyż, jak dowodzi analiza 
ich inwentarza ruchomego, powstały nie z ziemi 
z niego wydobytej, a zgarniętej z otoczenia placu 
budowy. Są to w wykopie IV warstwy XIb, XIa 
i X (w obrębie prezbiterium) oraz Xf, IXf, VIIIf, 
VIIIa, VIIf i VIf (w obrębie obejścia), a w wy-
kopie VII warstwa VIa, przecięta nieco później 
wkopem do budowy przypory. Wszystkie wymie-
nione wyżej warstwy z wykopu IV w części po-
święconej analizie materiału zabytkowego będą 
rozpatrywane wspólnie, jako zasypisko wkopu 
fundamentowego.

III.2. Analiza materiałów ruchomych
Inwentarz ruchomy zebrany z nawarstwień 

i obiektów Wzgórza Zamkowego, pochodzą-
cych z czasów między połową XIII w. a XVIII w. 
włącznie, liczy ogółem 38 818 pozycji. Zbiór ten 
zdominowały ułamki naczyń glinianych – 28 194 
egzemplarzy (72,6% całego zbioru). Drugą co 
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do liczebności grupę tworzą szczątki zwierzęce 
– 5065 szt. (13,04%). Pokaźny zbiór tworzą roz-
maite przedmioty wykonane z różnych surow-
ców – 4894 okazy (12,6%), a w końcu zachowane 
głównie ułamkowo kafle – 557 egz. (1,43%) i ce-
ramika budowlana – 108 szt. (0,3%).

W poszczególnych okresach, wyróżnionych na 
podstawie analizy stratygraficznej, nasilenie wy-
stępowania materiałów ruchomych wykazuje nie-
zwykłe zróżnicowanie.

Jeśli z okresu pierwszego (między rokiem 1250  
a 1346) pochodzi 52,42% zbioru, to z drugiego (lata 
1347–1575) już tylko 29,67%, a z trzeciego i czwarte-
go razem wziętych (po roku 1575) już tylko 17,91%. 
Powstałe po okresie pierwszym trwalsze, długo 
funkcjonujące zabudowania zamkowe, w tym także 
sakralne, spowolniły wyraźnie proces deponowania 
w ziemi różnego rodzaju pozostałości. Natomiast 
ich gromadzeniu sprzyjały mniej lub bardziej rozle-
głe niwelacje terenu oraz zasypiska różnego rodza-
ju obiektów wgłębionych w ziemię, takich jak doły 
kloaczne czy wykopy fundamentowe.

Należy zwrócić uwagę, że znaczna część mate-
riału ruchomego, szczególnie dotycząca okresów I 
i II, pochodzi z nawarstwień powstałych na skutek 
niwelacji terenu przed rozpoczęciem wznoszenia 
budowli, także z powodu – przynajmniej częścio-
wego – zmieszania z ziemią zawierającą znacznie 
starsze artefakty, bo pochodzącą z głębokich, pro-
wadzonych do calca wykopów fundamentowych 
(np. w obiektach nr 2 i 5). Stąd też zawierają one 
chronologicznie „nieczyste” materiały, których roz-
warstwienie (w miarę możności), będzie jednym 
z ważniejszych zadań podejmowanej analizy.

Z tego też powodu, a także ze względu na zde-
cydowanie różny charakter materiałów, wiążący się 
ze zmienną w czasie funkcją zamku, postanowio-
no – dla jasności obrazu – analizować je w ramach 
wyróżnionych okresów rozwojowych obiektu.

Zbiór zabytków ruchomych z nawarstwień okre-
su I (połowa XIII – połowa XIV w.) liczy 20 349 
egzemplarzy. Najliczniejsze są ułamki naczyń gli-
nianych – 17 405 egzemplarzy (aż 85,5% zbioru), 
kości zwierzęce – 1940 szt. (9,5%) oraz przedmioty 
wykonane z różnych surowców 1004 egz. (4,9%) 
oraz 9 większych fragmentów cegieł.

III.2.1. Przedmioty żelazne
Tworzą największą, najbardziej zróżnicowaną 

pod względem formalnym i funkcjonalnym grupę 
liczącą 375 egzemplarzy. Prawie połowa z nich to 

gwoździe (49,6%), ale znaczące ilościowo zespo-
ły tworzą też narzędzia (11,4%), militaria (3,6%), 
różne przedmioty codziennego użytku (6,2%) 
oraz przedmioty i żużle wiążące się z produkcją 
kowalską (15,9%).

III.2.1.1. Narzędzia
Wśród narzędzi jedynie noże tworzą więk-

szą grupę liczącą 28 egzemplarzy, inne wystąpiły 
w postaci pojedynczych, wyjątkowo podwójnych 
okazów. Podobny stan rzeczy daje się obserwować 
także na wielu stanowiskach starszych i współcze-
snych rozpatrywanemu okresowi czasu.

Nóż był od zawsze uniwersalnym, wielofunk-
cyjnym narzędziem, wręcz niezbędnikiem sta-
nowiącym indywidualne wyposażenie nie tylko 
większości mężczyzn, ale także kobiet, stąd znacz-
na frekwencja noży wśród znalezisk. Z. Rogosz, 
opracowując przedmioty wczesnośredniowieczne 
z żelaza pochodzące ze Wzgórza Zamkowego, 
wyróżnił trzy typy noży, a w ich obrębie odmiany. 
Za cechy wyróżniające typy przyjął kształt głowni, 
a odmiany ustalił według sposobu wyodrębnie-
nia trzpienia od głowni. Ustalenia tego badacza 
zostały zastosowane w niniejszym opracowaniu 
(Rogosz 1983, 264, ryc. 224).

Do typu I, grupującego noże z wąską głownią 
i prostym tylcem, z jedno- lub dwustronnie wy-
odrębnionym trzpieniem, należy 8 egzemplarzy,  
a do typu II, odmiany c zaledwie jeden, cechujący 
się prostą głownią, ale z tylcem zwężonym w stro-
nę czubka ostrza oraz dwustronnie wyodrębnio-
nym trzpieniem. Pozostałe okazy to różnej wiel-
kości fragmenty głowni bądź trzpieni.

W ramach typu I wyodrębniono pojedyncze 
egzemplarze noży odmiany Ib – z obustronnie, 
ale łagodnie wyodrębniony trzpieniem, i Ie – 
z trzpieniem wyodrębnionym od góry, od strony 
tylca, obydwa z warstwy III w wykopie I, oraz 
okaz Id – z dwustronnie wyodrębnionym trzpie-
niem, łagodnie od góry, ostro od dołu, pocho-
dzący z warstwy III w wykopie II. Odmiany te są 
w Szczecinie znane od IX w. (Ib) i od 2. połowy  
X w. (Id, Ie). Cztery dalsze noże należą do od-
miany If (trzpień obustronnie wyodrębniony), 
w Szczecinie najliczniejszej, użytkowanej w za-
sadzie od połowy XI w. (choć pojedynczo już 
od przełomu IX/X w.) aż do połowy XIV w. 
(Rogosz 1983, 264–265; Kowalska 2003a, 310). 
Znaleziono je w warstwach zasypiskowych wy-
kopu fundamentowego kościoła św. Ottona:  
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VIIIf (ryc. 4: 21), IX i XI, oraz w wykopie XII, 
w warstwie IIIe (ryc. 36: 9). Dwa z nich, lepiej za-
chowane, mają 10 i 16,4 cm długości, głownie o sze-
rokości 1,2–1,7 cm (szerszą przy trzpieniu), a tylec 
o grubości 0,2–04 cm. Trzpień jednego z nich ma  
4,7 cm długości. Być może egzemplarz pochodzą-
cy z warstwy IIIe, mający ponad 16 cm długości, 
należałoby zaliczyć do noży bojowych, zgodnie 
z ustaleniami M. Lewandowskiego, który za takie 
jest skłonny uznawać okazy o długości powyżej  
15 cm (Lewandowski 1986, 104). Jest on jednak 
zbyt delikatnej roboty, aby mógł być przydat-
ny w walce. Wśród odmian wydzielonych przez  
Z. Rogosza w obrębie typu I, brak wariantu 
z trzpieniem wyodrębnionym tylko od strony 
ostrza (nowa odmiana Ig). Fragment tak ukształ-
towanego noża został znaleziony w wykopie IV, 
w warstwie IX, jednej z kilku tworzących zasypi-
sko wykopu fundamentowego kościoła.

Jedyny nóż typu II, odmiany c, pochodzi 
z warstwy III w wykopie I. Przednia część jego 
tylca jest silnie skośnie ścięta, tylna – prosta, zaś 
trzpień dwustronnie wyodrębniony, zachowana 
głownia ma 7,2 cm długości, 1,4 cm szerokości 
i 0,3 cm grubości. Tego rodzaju noże są w Szcze-
cinie niezmiernie rzadko spotykane. Na Wzgórzu 
Zamkowym znaleziono zaledwie 3 egzemplarze, 
najstarsze w warstwie z 2. połowy XI w. (Rogosz 
1983, 265, tab. 7), a brak ich zupełnie w połu-
dniowo-wschodniej części suburbium (Kowalska 
2003a, 310).

Kilka fragmentarycznie zachowanych okazów 
(typ nieokreślony) miało głownię o szerokości 1,9 
i 2,8 cm oraz o grubości 0,3–0,6 cm. Omówione 
wyżej formy noży wystąpiły w dużej liczbie w bo-
gatych nawarstwieniach Rynku Warzywnego (Le-
ciejewicz i in. 1972, tabl. VIa–b).

Makroskopowa obserwacja lepiej zachowa-
nych, dobrze oczyszczonych z korozji noży wska-
zuje, że niektóre z nich posiadały głownię odkutą 
z dwóch części: z miękkiego żelaza i stali (ostrze). 
Wszystkie były zaopatrzone w drewniane trzon-
ki, rzadziej w wykonane z poroża, nasadzone 
na trzpień. Niekiedy drewniany trzonek wzmac-
niano u nasady oprawką stożkowatą z poroża. 
Interesujące, że wiele noży znanych z terenu lo-
kacyjnego miasta w Kołobrzegu (2. połowa XIII –  
XIV w.) wykazuje – w stosunku do im współcze-
snych szczecińskich – wyraźne różnice w sposobie 
kształtowania tylca, wynikające nie tyle z ich funk-

cji, co z upodobań lokalnych kowali (por. Polak 
1996a, 234; 1997a, 175; 1998a, 212; 1999a, 224).

Odrębną grupę tworzą wyspecjalizowane na-
rzędzia związane z obróbką metali, znane przez 
cały okres wczesnośredniowieczny (aczkolwiek 
nie w dużej ilości) i użytkowane głównie przez 
rzemieślników. Jest to przecinak o długości  
8,3 cm znaleziony w wykopie VII, w warstwie 
VIa (ryc. 20: 3), masywna punca mająca 10,3 cm 
długości znaleziona w wykopie XII, w warstwie 
IV (ryc. 26: 7) i tłoczek wydobyty z warstwy III 
w wykopie I.

Do wiercenia otworów w drewnie służył świ-
der łyżeczkowy, zachowany do 12,6 cm długości, 
znaleziony w wykopie IV w zasypisku wykopu 
fundamentowego kościoła (ryc. 4: 19). Z obróbką 
drewna kojarzy się również topór, którego niestety 
tylko ostrze zachowało się w wykopie XII, w war-
stwie IV (ryc. 26: 3). Trzeba zaznaczyć, że topo-
ry wchodziły również w skład ówczesnego ryn-
sztunku bojowego (Nadolski 1954, 37).

Szydło było nieodzownym narzędziem przy 
zszywaniu skór, szczególnie tych grubszych, wy-
korzystywanym zarówno w gospodarstwie do-
mowym (często obok wykonanych z poroża lub 
kości), jak i w rzemiosłach skórniczych (Kowal-
ska 2003a, 310). Dobrze zachowany egzemplarz 
z rombowatym w przekroju grotem wydoby-
to z warstwy IIc w wykopie V (ryc. 8: 4). Miał  
7,5 cm długości, a przekrój o wymiarach 0,42 × 
0,48 cm. Drugi egzemplarz znaleziono w wykopie 
III w warstwie IV. Wczesnośredniowieczne szydła 
ze Wzgórza Zamkowego miały 6,8–15 cm długo-
ści, przy czym najdłuższe (11–15 cm) pochodziły 
z końca IX – połowy X w. (Rogosz 1983, tab. 8). 
Natomiast długość szydeł znalezionych na szcze-
cińskim suburbium dochodziła do 11 cm.

W nawarstwieniach omawianego okresu zna-
lazły się 3 fragmenty ostrzy sierpów; 2 pochodzą 
z wykopu III, z warstwy IV, a ułamek z ząbkowa-
nym ostrzem, mającym 1,4 cm szerokości i 0,4 cm 
grubości, znaleziono w wykopie IV, w zasypisku 
wykopu fundamentowego kościoła (ryc. 4: 17). 
W tym samym zasypisku znaleziono 2 ramiona 
ościenia, zapewne należące do tego samego oka-
zu, łączące się z połowem ryb, a w wykopie XII, 
w warstwie IV uszkodzone raki (ryc. 26: 5) uła-
twiające poruszanie się po lodzie (Rulewicz 1994, 
274). Zakończone zadziorami części ościenia 
miały 11,3 i 12,1 cm długości (ryc. 4: 16).

Zróżnicowane funkcje przypisuje się noży-
com ze sprężynującym kabłąkiem. Dwa silnie 



120

Część III. Wzgórze Zamkowe w latach od około 1250 do 1346

uszkodzone egzemplarze pochodzą z wykopu 
XII z warstw IV (ryc. 26: 4) i VIc (ryc. 30: 1),  
a trzeci z wykopu IV, z warstwy VIIIf (ryc. 4: 18). 
Podobne nożyce użytkowano w 1. ćwierci XIII 
w. na szczecińskim suburbium (Kowalska 2003a, 
310), a w 2. połowie XIII – XIV w. także w Koło-
brzegu (Polak 1996a, 236; 1998a, 214).

W omawianym zbiorze znalazła się także igła 
mająca 3 cm długości i 0,3 cm średnicy przekroju. 
Pochodzi z wykopu IV, z zasypiska wykopu fun-
damentowego prezbiterium kościoła. Igły z wy-
kształconym uszkiem, mające 2,7–5,4 cm długo-
ści, występowały stosunkowo licznie na Wzgórzu 
Zamkowym w warstwach z XI – początku XIII w. 
(Rogosz 1983, 265, tab. 8). Są znane także z Ko-
łobrzegu, gdzie ich obecność uznaje się za nie-
zbędne wyposażenie warsztatu szewskiego (Polak 
1998a, 214, tabl. 102,8).

III.2.1.2. Militaria
Tworzą zwarty, stosunkowo liczny zespół, 

wyodrębniający się bardzo wyraźnie na tle poje-
dynczych elementów uzbrojenia z innych szcze-
cińskich stanowisk. Składają się nań groty bełtów 
kuszy i strzał łuku, grot dzirytu, tulejka grotu 
oszczepu, topór, kord bojowy i okucie tarczy. 
Zbiór ten staje się bardziej wyrazisty, jeśli dołą-
czyć do niego przedmioty związane z oporzą-
dzeniem jeździeckim. Skupienie tych elementów 
w północno-zachodniej części Wzgórza Zamko-
wego staje się w pełni zrozumiałe, gdyż pokrywa 
się z najbardziej prawdopodobną lokalizacją naj-
starszego dworu książęcego.

Szczególną uwagę zwraca zespół elemen-
tów uzbrojenia z warstwy IV w wykopie XII, 
składający się z okucia tarczy (ryc. 27: 1), topora  
(ryc. 26: 3), grotu dzirytu (ryc. 26: 1) i grotu strza-
ły łuku (ryc. 26: 2). Najciekawszy jest fragment 
tarczy z grubej skóry, pokrytej wypukłą, kolistą 
blachą żelazną o średnicy około 25 cm, wzmoc-
nioną na obrzeżu kolistym okuciem, wykonanym 
z żelaznej taśmy o szerokości 2,2 cm i grubości 
0,2–0,4 cm, połączonym z poprzednio wymienio-
nymi elementami za pomocą nitów żelaznych. 
Według uprzejmej sprzed lat informacji prof.  
A. Nadolskiego, jest to być może fragment tarczy 
pięściakowej (Faustschild), których wyobraże-
nia są znane ze źródeł ikonograficznych z około  
1300 r. (por. Boecheim 1890, ryc. 616; Seitz 1965, 
191, ryc. 120). Ten frapujący przedmiot został wy-
dobyty z dolnej części jamy – piwniczki związa-
nej z warstwą IV.

Masywny grot dzirytu lub włóczni w kształ-
cie ostrosłupa, osadzony na stożkowatej tulejce, 
został wykonany z jednego kawałka żelaza. Miał 
12,3 cm długości, grot o przekroju 1,3 × 1,5 cm 
i tulejkę o średnicy do 1,5 cm.

Cienki, wydłużony grot strzały łuku o prawie 
kwadratowym przekroju, osadzony na stożkowa-
tej tulejce, miał 5,6 cm długości. Niewykluczone, 
że mógł też stanowić zakończenie bełtu kuszy.

W omawianym zespole znalazł się także frag-
ment ostrza topora niewiadomego typu, o którym 
wspomniano już wyżej (podrozdz. III.2.1.1), przy 
okazji omawiania narzędzi.

Większy, aczkolwiek rozproszony zespół, li-
czący 6 egzemplarzy, tworzą groty bełtów kuszy. 
Można wśród nich wyróżnić trzy grupy wielko-
ściowe. Wydaje się, że najstarszym z nich (biorąc 
także pod uwagę stratygrafię) jest niewielki grot 
o długości 4,95 cm, z tulejką długości 2 cm o śred-
nicy 1 cm, znaleziony w wykopie XII, w war-
stwie IIIf (ryc. 36: 8). Następne trzy z warstwy 
III w wykopach II i III, były wyraźnie większe, 
miały po 6,6 i 7,4 cm długości, groty o przekroju  
0,8 × 1,1 i 1,1 × 1,1 cm, a tulejki o średnicy do 
1,1 cm. Dwa największe, masywne groty pocho-
dzą z wykopu IV, z zasypiska wykopu fundamen-
towego prezbiterium kościoła powstałego w latach 
1346–1347 (ryc. 20: 5) i z warstwy V w obiekcie nr 
19 w wykopie VI (ryc. 10: 9). Pierwszy z nich ma  
8,9 cm długości, grot o przekroju 1,1 × 1,1 cm, 
tulejkę o średnicy 1,1 cm, drugi 9,0 cm długo-
ści, grot o przekroju 0,9 × 1,1 cm, tulejkę na  
5 cm długą o średnicy do 1,3 cm. Różnej wielkości 
i wagi groty bełtów kuszy występują powszech-
nie od XII do XV w. (por. Nadolski 1954, 62; 
Медведев 1959, 161).

W zasypisku wykopu fundamentowego pre-
zbiterium w wykopie IV znaleziono także kord 
bojowy o długości 18,6 cm, z głownią mającą  
0,5 cm grubości. Wydaje się, że do grotu oszczepu 
należał fragment stożkowatej tulejki o długości 
1,8 cm i średnicy 1,9 cm, znalezionej w wykopie 
XII, w warstwie IIIe.

III.2.1.3. Oporządzenie jeździeckie
Prezentuje się dość skromnie. Przede wszyst-

kim należy wymienić dwie, silnie uszkodzone 
ostrogi z warstwy III w wykopach I i III (por. Le-
ciejewicz i in. 1983, 61 i 78, ryc. 51: 1 i 63, 13). 
Lepiej zachowana ostroga z wykopu III miała ka-
błąk zbliżony kształtem do litery U, zaopatrzony 
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w stożkowaty bodziec osadzony na wyodrębnio-
nej szyjce. Na jednym z ramion kabłąka zacho-
wał się rozpłaszczony zaczep z podłużnym otwo-
rem. Drugi egzemplarz zachował się w postaci 
fragmentu kabłąka z bodźcem takim, jak opisany 
wyżej. Obydwie należy zaliczyć do typu II, od-
miany 4, użytkowanego od 1. połowy XII do XIII 
w. (Hilczerówna 1956, 132; Wachowski 1984, 49). 
Godzi się dodać, że na szczecińskim suburbum 
znaleziono dalsze 4 ostrogi typu II, ale zaopatrzo-
ne w innego typu zaczepy (Leciejewicz i in. 1972, 
tabl. V; Kowalska 2003a, 312).

Wydaje się, że z uprzężą końską należy łączyć 
niewielką sprzączkę i kółko żelazne z warstwy  
III w wykopie III (Leciejewicz i in. 1983, 78,  
ryc. 63, 10).

Do szeroko rozumianego oporządzenia jeź-
dzieckiego należy także włączyć podkowy koń-
skie, choć trzeba pamiętać, że podkuwano także 
zwierzęta pociągowe. Z omawianego okresu ze 
Wzgórza Zamkowego pochodzi 8 fragmentarycz-
nie zachowanych podków. Wykonywano je z ta-
śmy żelaznej o szerokości 1,9–3,1 cm, mającej 0,3– 
0,8 cm grubości. Wszystkie były zaopatrzone 
w hakowate kolce (piętki) o wysokości 1,4–1,8 cm  
(ryc. 37: 6). Do kopyt przybijano je przeważnie 
sześcioma specjalnymi gwoździami, podkowia-
kami, po 3 z każdej strony. Podkowy te według 
klasyfikacji J. Kaźmierczyka należy zaliczyć do 
typu II (Kaźmierczyk 1978, 44). Wszystkie eg-
zemplarze zostały znalezione w wykopach poło-
żonych w zachodniej części dziedzińca głównego: 
2 w warstwie II w wykopach II i III, 3 w wykopie 
IV, w zasypisku wykopu budowlanego do pre-
zbiterium kościoła, a dalsze pojedyncze w wyko-
pie V, w warstwie IIc (ryc. 8: 5) i w wykopie XII, 
w warstwie IV (ryc. 26: 6). Ta ostatnia z tkwiącym 
w podkowie podkowiakiem. Należy dodać, że 
w tej samej warstwie znalazło się aż 7 podkowia-
ków. Są to gwoździe o długości 3,3–4,6 cm, z cha-
rakterystyczną, prostokątną główką o wymiarach 
0,6 × 0,7–0,5 × 1,3 cm, z prostokątnym kolcem 
o przekroju 0,3 × 0,5 cm (ryc. 26: 11–13). Interesu-
jące, że w opracowaniach kołobrzeskich wspomina 
się tylko o jednym typowym podkowiaku (Polak 
1999a, 224, ryc. 36,1 i prawdopodobnie 10,2).

Najstarsza znana podkowa szczecińska po-
chodzi z przełomu XI i XII w. (Rogosz 1983, 266, 
tab. 5), częściej występowały w nawarstwieniach 
z XIII w. (Leciejewicz i in. 1972, tab. Va; Rule-
wicz 1999, 267, ryc. 15). Licznie, ale przeważnie 

okazy typów IV–VI, odnotowano w Kołobrzegu, 
w warstwach z 2. połowy XIII i XIV w. (Polak 
1996a, 238; 1998a, 216; 1999a, 224).

III.2.1.4. Przedmioty związane z gospodarstwem  
    domowym
Tworzą stosunkowo liczną, rozproszoną gru-

pę, przeważnie fragmentarycznie zachowanych 
przedmiotów. Najczęściej spotyka się żelazne 
części drewnianych, klepkowych wiaderek, takie 
jak fragmenty kabłąków (ryc. 26: 8; 36: 2) i ka-
wałki obręczy, następnie różnego rodzaju okucia 
wykonane z grubej blachy (niektóre z gwoździa-
mi), stosowane do wzmacniania skrzyń, drzwi 
czy okien, a także łączące się z nimi haki zgięte 
pod kątem prostym (ryc. 21: 1) do osadzenia za-
wiasów, czy skobel.

Nie zachowały się zamki, ale ich stosowanie 
potwierdza obecność dwóch kluczy. Jeden z nich, 
całkowicie zachowany, mający 13,4 cm długości, 
pochodzi z wykopu VII, z warstwy VIb. Ma rur-
kowaty korpus, koliste ucho i płaskie, prostokątne 
pióro z dwoma wycięciami (ryc. 20: 7). Identycz-
ne klucze są spotykane na szczecińskim subur-
bium w nawarstwieniach z XIII w. (Leciejewicz  
i in. 1972, tabl. VIa; Rulewicz 1999, ryc. 15; Ko-
walska 2003a, 311). Z wykopu IV, z zasypiska wy-
kopu fundamentowego prezbiterium wydobyto 
najpewniej fragment klucza hakowego, wykona-
nego z masywnej sztabki zakończonej kolistym 
uchem (ryc. 4: 20). Tego rodzaju klucze posiadały 
starszą metrykę. Służyły do otwierania i zamyka-
nia prostych zamków drewnianych.

Ponadto do omawianego zespołu należy dołą-
czyć nieodzowne w każdym gospodarstwie domo-
wym krzesiwo ogniwkowe i klamrę do pasa.

W zespole znalazł się również haczyk wędzar-
ski (ryc. 27: 2), o formie analogicznej do stosowa-
nych od IX w. (Zoll-Adamikowa 1998, 312–321).

III.2.1.5. Gwoździe
Tworzą najliczniejszy zbiór przedmiotów że-

laznych, liczący 187 egzemplarze. Znajdowane 
były niemal we wszystkich eksplorowanych war-
stwach. Były niezbędne przy łączeniu różnego 
rodzaju elementów prostych mebli, skrzyń i in-
nych sprzętów drewnianych, miały szerokie za-
stosowanie przy wyposażaniu budynków (okucia 
drzwi, okien, ościeży). W zależności od konkret-
nych potrzeb zamawiano u kowala okazy od-
powiedniej długości, wielkości główki i kolca. 
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Można wyróżnić okazy niewielkie o długości do  
5 cm (ryc. 8: 9 i 26: 10) i długie dochodzące do  
10,3 cm (ryc. 26: 9). Wszystkie miały płasko- 
-wypukłe główki, przeważnie odkute symetrycznie 
nad kolcem, o wymiarach mieszczących się między 
0,9 × 1,1 a 2,7 × 3,0 cm, wyjątkowo tylko większe  
2,3 × 4,1 cm. Przekroje kolców wahały się od 0,3 
× 0,5 do 1,0 × 1,0 cm (ryc. 10: 10 i 36,10). Zale-
dwie kilka gwoździ nie wykazywało śladów użyt-
kowania, wszystkie inne były pozginane, zacho-
wane w postaci główki i kawałka kolca lub jako 
kolce bez główki (te stanowiły około 40% zbio-
ru), które to uszkodzenia zdają się świadczyć, 
że były wynikiem prac rozbiórkowych. W nie-
których opracowaniach za gwoździe bez główek 
uznaje się same kolce (określane także mianem 
sztabek gwoździowatych), którymi można było 
z powodzeniem łączyć ze sobą różne elementy 
drewniane (Polak 1996a, 231). Zastanawia duże 
nagromadzenie, liczące 92 gwoździ, w wykopie 
IV w zasypisku wykopu fundamentowego pre-
zbiterium kościoła oraz w obrębie warstwy IV 
w wykopie XII, gdzie znaleziono 57 egzempla-
rzy. Pierwsze skupisko może mieć związek z pra-
cami budowlanymi, drugie być może z rozbiórką 
zabudowy poprzedzającej powstanie budynku  
nr 4. W Szczecinie pojedyncze gwoździe pojawi-
ły się już w najstarszych nawarstwieniach Wzgó-
rza Zamkowego i suburbium, jednak większa ich 
frekwencja i różnorodność przypada na młodsze 
horyzonty osadnicze (Rogosz 1983, 266–7; Lecieje-
wicz i in. 1972, tabele Va–b; Kowalska 2003a, 312).

Liczne i różnorodne gwoździe są też reprezen-
towane w znaleziskach kołobrzeskich z 2. poło-
wy XIII i z XIV w. (Polak 1996a, 231; 1997a, 173; 
1998a, 209–210; 1999a, 224).

III.2.1.6. Pozostałości produkcji kowalskiej
O działalności pracowni kowalskiej świadczy 

spory zespół kawałków surowca w postaci 26 ob-
robionych sztabek, niektóre o długości 9,6 cm, że-
laznego pręta o średnicy 0,4 × 0,6 cm (ryc. 36: 7), 
taśmy długości 10,4 cm, kawałków blachy i dru-
tu. Ponadto obecność kuźni akcentuje obecność 
w nawarstwieniach kilkudziesięciu brył żużla, 
niektórych o dużych rozmiarach, półkolistych od 
spodu, z przywartą gliną i węgielkami drzewny-
mi. Ślady te są rozproszone, stąd trudno na ich 
podstawie podejmować próby lokalizacji pracow-
ni. Musiała funkcjonować w 1. połowie XIV w. 
i znajdować się gdzieś w pobliżu wykopu IV, skoro 

większość znalezisk pozyskano z zasypiska wy-
kopu fundamentowego prezbiterium powstałego 
w latach 1346–1347. W tym samym zespole zna-
leziono kilka grudek stopionego brązu. Kuźnia 
była nieodzownym elementem każdej siedziby 
feudalnej, co potwierdzają np. wyniki badań gro-
du kasztelańskiego w Raciążu niedaleko Tucholi  
z XIII w. (Kowalczyk 1986, 68 n.).

III.2.2. Przedmioty z metali kolorowych
Tworzą niezbyt liczny, lecz różnorodny ze-

spół liczący 39 egzemplarzy, złożony z 2 monet, 
4 ozdób, 4 okuć, ozdobnej pokrywy naczynia, 
fragmentu ołowianej oprawy szybki okiennej,  
9 przedmiotów o zróżnicowanym przeznaczeniu, 
kilku bryłek stopionego brązu, kawałków i ścin-
ków blaszek miedzianych i brązowych.

Stosunkowo dobrze zachowaną monetę zna-
leziono w wykopie XII, w warstwie Vc (ryc. 31); 
według określenia mgr G. Horoszko z Dzia-
łu Numizmatycznego Muzeum Narodowego 
w Szczecinie jest to brakteat krzyżacki, wybity 
w Świdwinie lub w Toruniu, datowany w sze-
rokich ramach XIII–XIV w. Drugą, niestety sil-
nie zniszczoną korozją, pozyskano z wykopu IV,  
z zasypiska wykopu fundamentowego do prezbi-
terium kościoła.

Z ozdób należy przede wszystkim wymienić 
aplikację w kształcie rombu, z blaszki brązowej 
obwiedzionej otokiem perełkowym, ze znakiem 
jakby krzyża (może lilijki?) wytłoczonym na 
środku. W narożach na osi dłuższej przekątnej 
zachowały się ślady cienkich, delikatnych nitów, 
przy pomocy których przymocowano ozdobę do 
cienkiej skóry lub tkaniny (ryc. 26: 16). Przed-
miot ten, wydobyty z warstwy IV w wykopie XII, 
ma zaledwie 1,37 cm długości, 1,1 cm szeroko-
ści i 0,16 cm grubości. Ozdobę zbliżonego typu 
znaleziono w Szczecinie na Rynku Warzywnym, 
w warstwie 6, datowanej na połowę XIII w. (Le-
ciejewicz i in. 1972, tabl. Va). W tej samej war-
stwie IV zachował się fragment kolistej, wypukłej 
ozdoby, z dużym otworem na środku, otoczonym 
wianuszkiem drobnych dziurek, zapewne naszy-
wanej na tkaninę lub skórę. Jego średnica mie-
rzy 1,9 cm. Został wykonany z blaszki o grubości  
0,1 cm (ryc. 26: 15). Fragment identycznej ozdoby 
pochodzi również z wykopu XII, z warstwy VIa, 
datowanej na 1. połowę XV w.

Z wykopu III, z warstwy III i z wykopu IV, 
z warstwy VIIIf pochodzą fragmenty kolistych 
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kabłączków skroniowych, wygiętych z brązowych 
prętów. Kabłączki należą we wczesnym średnio-
wieczu do pospolitych, powszechnie użytkowa-
nych ozdób kobiecych, przeżywających się w okre-
sie późnego średniowiecza (Leciejewicz i in. 1972, 
tabl. VIIa; Kowalska 2003b, 313).

Przypuszczalnie okuciem oprawy księgi, może 
szkatułki, jest prawie kwadratowa blaszka mie-
dziana z wytłoczonym, miseczkowatym wgłę-
bieniem na środku, zaopatrzona w małe otworki 
dla gwoździków lub nitów, rozmieszczone po na-
rożnikach (ryc. 30: 8 i 32). Przedmiot ten pocho-
dzi z wykopu XII, z warstwy VIc. Ma wymiary  
2,6 × 2,9 cm, grubość 0,02 cm, a otworki o śred-
nicy 0,13 cm.

Na specjalną uwagę zasługuje dużych rozmia-
rów kolista pokrywa do ceramicznego lub raczej 
metalowego dzbana, z uchwytem w kształcie 
psa, z oderwanym uchem zawiasa. Ma 5 otwo-
rów, jeden na środku pod psim uchwytem. Po-
chodzi z wykopu XII, z warstwy IIIf (ryc. 36: 1). 
Jej wymiary to: średnica 11,3–11,6 cm, grubość 
0,14–0,24 cm i otworki o średnicy 0,4–0,5 cm.  
W tego typu pokrywy zaopatrywano w XVI– 
XVII w. i później duże, ozdobne kufle kamion-
kowe. Opisywany okaz pochodzi najpóźniej  
z 1. połowy XIV w., a z tego okresu nie znajduję 
dla niego analogii.

W zasypisku wykopu fundamentowego prezbi-
terium kościoła znaleziono brązową igłę o długo-
ści 4,6 cm i średnicy przekroju 0,2 cm (ryc. 4: 11), 
a w wykopie XII, w warstwie IIId, szpilkę z cien-
kiego drutu, mającą 6,1 cm długości, zaopatrzo-
ną w kulistą główkę (ryc. 36: 3). Druga, podob-
na szpilka pochodzi z tego samego wykopu, ale 
z młodszej warstwy VIb.

W omawianym zbiorze znalazły się 3 okucia 
z blachy; jedno, z zachowanymi dwoma nitami 
mające 2,1 cm długości i 2 cm szerokości, wzmac-
niało może skórzany pas, inne z rurkowato skrę-
conej blaszki mogło wzmacniać rękojeść noża 
(ryc. 4: 8). Dwa ostatnie przedmioty pochodzą 
z wykopu IV, z zasypiska wkopu fundamentowe-
go prezbiterium. W tym samym zespole znalezio-
no niewielką podkładkę nitu z brązowej blaszki, 
drugą w wykopie XII, w warstwie Vc.

Z warstwy IV w wykopie XII pochodzi przed-
miot przypominający języczek składanej wagi 
(ryc. 26: 14) oraz kawałek ołowianej oprawy do 
szybki okiennej (ryc. 26: 19). Oprawa zachowała 

się do 5,5 cm długości, a wykonano ją z blasz-
ki o grubości 0,09 cm. Ze znaleziskiem tym ko-
respondują współczesne z nim fragmenty szkieł 
okiennych znalezione w tym samym wykopie, ale 
w innych warstwach. Podobna oprawa (szczebli-
na) z zachowanymi kawałkami szklanej szybki 
jest znana z Kołobrzegu, z warstwy datowanej na 
2. połowę XIV w. (Rębkowski 1996, 343, tabl. 50).

Ponadto w różnych wykopach i warstwach po-
zyskano 12 fragmentów blaszek miedzianych lub 
brązowych o grubości 0,1–0,3 cm, odpadów lub 
ułamków nieznanych przedmiotów, niektóre ze 
śladami obcinania, oraz kilka bryłek stopionego 
brązu. Te ostatnie, podobnie jak większość wspo-
mnianych blaszek, pochodzą z wykopu IV, z za-
sypiska wykopu fundamentowego prezbiterium, 
gdzie skupiały się również, wspomniane już wy-
żej, elementy związane z produkcją kowalską.

III.2.3. Przedmioty szklane
Tworzą niezbyt liczny (25 egz.), mało uroz-

maicony zespół, składający się z paciorków, pier-
ścionka, oczka metalowego pierścionka, drobnych 
ułamków naczyń i szybek okiennych.

Paciorki, w sumie 4 egzemplarze, występowa-
ły pojedynczo w różnych wykopach. Dwa z nich, 
niewielkie, kuliste z zielonego szkła, o średni-
cy 0,7 cm, pochodzą z wykopu II, z warstwy III, 
i z wykopu IV, z warstwy IX. Były popularne 
także we wczesnym średniowieczu (Leciejewicz 
i in. 1972, tabl. VIIa–b; Kowalska 2003f, 3. 320, 
tabl. 66). Bardzo efektowny okaz o beczułkowa-
tej formie z białymi nitkami wtopionymi w żół-
ty korpus pochodzi z warstwy IV w wykopie XII  
(ryc. 26: 17). Szczególne nagromadzenie pacior-
ków podobnego typu, także o innych barwach 
szkła, stwierdzono w wykopie na szczecińskim 
Rynku Warzywnym, w warstwach 7–12, oraz 
w wykopie V, w warstwie VI, datowanych na schy-
łek XII i 1. połowę XIII w. (Leciejewicz i in. 1972, 
tabl. VIIIa; Cnotliwy, Rogosz 1983, 159). Z wykopu 
V, z warstwy IIc pochodzi walcowaty, dwusegmen-
towy paciorek o żółtej barwie (ryc. 8: 2). Jego od-
powiedniki z 1. połowy XIII w. można spotkać na 
Rynku Warzywnym oraz w innych wykopach na 
szczecińskim suburbium (Kowalska 2003f, 321).

W rzędzie ozdób należy wymienić kolisty, 
brązowej barwy pierścionek o średnicy 2,6– 
2,8 cm wydobyty z wykopu IV, z warstwy VIIIf  
(ryc. 4: 13) oraz owalne, błękitnozielonkawe 
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ocz ko metalowego pierścionka z warstwy IV 
w wykopie XII (ryc. 26: 18).

Naczynia szklane zachowały się zaledwie 
w postaci siedmiu drobnych, silnie skorodowa-
nych, odbarwionych ułamków. Uwagę zwraca 
fragment z warstwy IIId w wykopie XII, wyko-
nany z bezbarwnego szkła, zdobiony żeberkiem 
(ryc. 36: 4). Być może mamy tu do czynienia  
z charakterystycznej formy kubkiem (Rippen-
becher), który powstał na przełomie XIII?  
i XIV w. na terenie Czech lub na obszarze śród-
ziemnomorskim, a był użytkowany aż do połowy 
XV w. (Schütte 1982, 133 n.; Dumitrache 1988, 
157; 1990, 14 n.). Kubki tego rodzaju są znane 
z Elbląga i Kołobrzegu (Gołębiewski 1993, 121; 
Rębkowski 1996, 343; 1997, 235; 1999, 279). Trzy 
ułamki wydobyto z górnej części jamy – piwnicz-
ki związanej z warstwą IV w wykopie XII i tyle 
samo z zasypiska wykopu fundamentowego do 
prezbiterium kościoła w wykopie IV.

Z wykopu XII pochodzi interesujący, choć 
nieliczny zbiór ułamków szybek okiennych, nie-
których z załuskanymi brzegami. Wykonano 
je z seledynowej barwy tafli szklanej o grubo-
ści przeważnie 0,2 cm, ale także dochodzącej do  
0,6 cm. Aż 8 z nich wydobyto z jamy – piwnicz-
ki w warstwie IV (po 4 z dolnej i górnej części), 
a pojedyncze z warstw IIIe i IIIc oraz Vd. Z ze-
społem z warstwy IV łączy się fragment ołowianej 
oprawy okiennej, która została już wyżej omó-
wiona (podrozdz. III.2.2) (ryc. 26: 19). Należy 
podkreślić, że w warstwie IV istniał bliżej niezna-
ny budynek poprzedzający obiekt nr 4, zapewne 
posiadający duże znaczenie, skoro jego okna mia-
ły szklane szyby. W XIII–XIV w. były one jeszcze 
dużą rzadkością, skoro w bogatym Kołobrzegu 
pojedyncze ułamki szybek znaleziono zaledwie 
w obrębie kilku działek mieszkalnych z XIV w. 
(por. Rębkowski 1996, 342; 1997, 236).

III.2.4. Przedmioty z bursztynu
W znaleziskach omawianego okresu moż-

na odnotować obecność zaledwie trzech pa-
ciorków z bursztynu. Dwa z nich, płasko-kuli-
ste, o średnicy 1,2 cm, nawiązujące jakby formą 
do szklanych, wykonane z czerwonawego su-
rowca, pochodzą z wykopu III, z warstwy II 
i z wykopu V, z warstwy IIc (ryc. 8: 3). Trzeci, 
spłaszczony okaz o wymiarach 1 × 1 × 0,5 cm, 
zos tał znaleziony w wykopie IV, w warstwie VII  
(ryc. 4: 15). Może dziwić niezwykle mała ilość 

wyrobów bursztynowych, jednak także na innych 
szczecińskich stanowiskach zawsze, także we 
wczesnym średniowieczu, należały do nielicznych 
(por. Kowalska 2003c, 317–118).

III.2.5. Przedmioty z kamienia
Dominują wśród nich osełki niezbędne do 

ostrzenia wszelkiego rodzaju narzędzi, głównie 
noży. Z różnych wykopów zebrano ich łącznie 
12 egzemplarzy (ryc. 37: 19) oraz jeden półwy-
twór. Wyrabiano je przede wszystkim z różnego 
rodzaju łupków dostępnych na miejscu. Były nie-
wielkie, o długości nie przekraczającej 8 cm, sze-
rokości 3–6 cm (ryc. 26: 21). Uwagę zwraca oseł-
ka o trapezowatym kształcie z miękkiej skały (?) 
pochodząca z warstwy VIIa, w wykopie IV, oraz 
kolista osełka z piaskowca mająca 4,4 cm średnicy 
i 1,2 cm grubości, wydobyta również w wykopie 
IV, ale w warstwie VIIIf.

W warstwie III w wykopach I i II znalezio-
no, stosunkowo rzadko spotykane w materiałach 
szczecińskich, 2 przęśliki kamienne, jeden wyko-
nany z czerwonawego łupku (owruckiego?), dru-
gi ze skały wapiennej (por. Rulewicz 1983, 279).

Z wykopu IV, z warstwy XII pochodzi dwu-
dzielna forma odlewnicza wykonana z łupku. Ma 
kształt trapezowatej płytki o gładkiej, wyszlifowa-
nej powierzchni, z prostymi i skośnymi, schodzą-
cymi się w jednym punkcie żłobkami. Przy jednej 
krawędzi zachował się ślad otworu wlewowego,  
a na powierzchni dwa wgłębienia do łączenia 
czopów (ryc. 4: 4). Ma wymiary: 7,3 cm długości,  
4,5 cm szerokości i 0,9 cm grubości.

Do najciekawszych przedmiotów należy za-
liczyć cztery niewątpliwie importowane pacior-
ki, dwa z kryształu górskiego i dwa z karneolu, 
wszystkie z warstwy III w wykopach I–III. Pa-
ciorki z tych surowców, szczególnie z karneolu, 
występowały pojedynczo w różnych nawarstwie-
niach Wzgórza Zamkowego już od 2. połowy  
X w. (por. „SWŚ. Wzgórze Zamkowe”, tab. 19; 
Kowalska 2003c, 317).

III.2.6. Przedmioty z gliny
Od wieków najpopularniejszymi przedmio-

tami były przęśliki, służące, jak wiadomo, przy 
przędzeniu nici do obciążania wrzecion. W na-
warstwieniach wchodzących w skład omawianego 
okresu zebrano łącznie 19 egzemplarzy. Zdecy-
dowana większość, poza pojedynczym egzempla-
rzem płaskiego przęślika, miała dwustożkowy 
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kształt, który jest wymodelowany mniej lub bar-
dziej wyraziście (ryc. 4: 1, 2). Niektóre z nich były 
zdobione. Jeden z nich, pochodzący z wykopu V, 
z warstwy IIc, zdobiły nacięcia ostrej krawędzi za-
łomu oraz rząd dołków i kresek rozmieszczonych 
w górnej części (ryc. 8: 10). Egzemplarz z wykopu 
IV, z zasypiska wkopu fundamentowego do pre-
zbiterium, miał silnie profilowaną powierzchnię  
(ryc. 4: 5), a inny okaz z tego samego zespołu zdo-
bił tylko jeden żłobek (ryc. 4: 2).

W wykopie IV, w warstwie VIIIf, jednej z two-
rzących zasypisko wykopu fundamentowego pre-
zbiterium, znalazł się niewielki fragment tygielka 
związanego z obróbką metali kolorowych, które-
go obecność koresponduje z grudkami stopionego 
brązu obecnymi w tym samym zespole.

Ponadto z gliny wykonano dwa zagadko-
we przedmioty znalezione w wykopie IV. Jeden 
z nich, z warstwy XII, uformowano w kształt 
trapezowatej w przekroju kostki, zdobionej po 
bokach pionowymi żłobkami (ryc. 4: 6). Ma ona  
4,2 cm długości, 1,5 cm szerokości i 1,7 cm gru-
bości. Drugi, znaleziony w zasypisku wykopu 
fundamentowego prezbiterium, jest najpewniej 
ułamkiem walcowatej bryły zdobionej pionowy-
mi, głęboko rytymi żłobkami (ryc. 4: 3). Trudno 
określić ich przeznaczenie.

III.2.7. Przedmioty z poroża i kości
Tworzą nieliczny, lecz zróżnicowany pod 

względem formalnym i funkcjonalnym zespół.  
Z poroża zostały wykonane grzebienie, przyrządy 
toaletowe do czesania włosów (7 egz.), pochewka 
do grzebienia, oprawki (2 egz.), okładziny dwu-
dzielne (2 egz.) trzonek do noża, szpila ozdob-
na i szydło, zaś z kości tzw. grzebienie tkackie  
(2 egz.) szydła (3 egz.), igły (5 egz.) i hetka. Po-
nadto w skład tego zespołu wchodzi półwytwór 
oprawki i 2 kawałki poroża ze śladami obróbki.

Trzy szczątkowo zachowane grzebienie nale-
żą do okazów jednostronnych, grupy IB. Lepiej 
zachowany egzemplarz z wykopu II, z warstwy 
III, zdobiony rzędem oczek (por. „SWŚ. Wzgó-
rze Zamkowe”, 56, 10), należy najpewniej do 
typu VI, który na Pomorzu jest znany od XI do  
XIV w. (Cnotliwy 1973, 87). Dwa drobne frag-
menty, które trudno szczegółowiej analizować, 
pochodzą z wykopu XII. W warstwie IIId zna-
lazła się boczna płytka, z jakby rożkowato za-
dartym w górę końcem (ryc. 36: 5), zaś z dol-
nej części jamy piwniczki związanej z warstwą 

IV pochodzi fragment okładziny o przekroju 
w kształcie litery D, zdobionej grupą poprzecz-
nych żłobków (ryc. 27: 3). Wydaje się, że obydwa 
ułamki, pochodzące ze starszych nawarstwień 
wczesnośredniowiecznych, znalazły się na złożu 
wtórnym. Z grzebieniami jednostronnymi należy 
ze względów funkcjonalnych łączyć płytkę bocz-
ną pochewki charakterystycznej dla typu II, od-
miany 2d (?), która może być importem z Lundu  
z XII w. (Cnotliwy 1983, 274).

Cztery grzebienie należą do grupy IIB.  
Z warstwy IV w wykopie III pochodzi niezdo-
biony okaz typu I, odmiany 1, zachowany do  
8,7 cm długości, mający 3,1 cm szerokości („SWŚ. 
Wzgórze Zamkowe”, ryc. 63, 6). Grzebienie tego 
rodzaju, posiadające bardzo starą, sięgająca IV w. 
metrykę, są na pomorskich stanowiskach znajdo-
wane najczęściej w nawarstwieniach z 2. połowy 
XI do końca XII w., później rzadziej (Cnotliwy 
1973, 195). W Szczecinie najstarsze egzemplarze 
pochodzą z Rynku Warzywnego, gdzie wystąpiły 
w warstwie z 2. połowy XI w. (Leciejewicz i in. 
1972, tabl. XVa). Zaledwie jeden okaz znalezio-
no w Kołobrzegu w warstwie z 2. połowy XIII w. 
(Rębkowski 1999, 278, ryc. 53, 3). Dwa grzebie-
nie z warstwy III w wykopie II zostały zaszere-
gowane do typu III („SWŚ. Wzgórze Zamkowe”,  
ryc. 56, 11). Jeden z nich, niezdobiony, mający  
4,2 cm szerokości, jest zachowany do 6,2 cm dłu-
gości. W Szczecinie są znane z Rynku Warzyw-
nego, z warstw 9 i 10 datowanych na 1. połowę  
XIII w. (Leciejewicz i in. 1972, tabl. XVa). Na-
tomiast z 2. połowy XIII w. pochodzą grzebie-
nie tego samego typu, z charakterystycznym 
zdobieniem w postaci pojedynczych oczek roz-
mieszczonych w narożnikach bocznych płytek, 
znane z Kołobrzegu (Rębkowski 1996, 337, tabl. 
10,5; 1998, 277). Na wielu stanowiskach w re-
jonie Bałtyku były użytkowane od końca XII po 
XIV w. (Cnotliwy 1973, 203). Ostatni, nieznacz-
nie uszkodzony grzebień dwustronny, należący do 
typu V, odmiany 1, został znaleziony w wykopie 
III, w warstwie IV („SWŚ. Wzgórze Zamkowe”,  
ryc. 63, 8). Rozpowszechnione na Pomorzu, szcze-
gólnie w Gdańsku, w końcu XIII i na początku 
XIV w. (Hilczerówna, 1961, 127, ryc. 58), a także 
na licznych stanowiskach nadbałtyckich w XIII 
i XIV w. (Cnotliwy 1973, 205 n.), w Szczecinie 
występują bardzo rzadko, tylko w XIII w. (Lecie-
jewicz i in. 1972, tabl. XVa; Kowalska 2003d, 315). 
Brak ich natomiast zupełnie w Kołobrzegu.
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Zupełnie inną formę i funkcję posiadają tzw. 
grzebienie tkackie, wykonywane wyłącznie z ko-
ści. Są to wąskie okazy zaopatrzone w bardzo dłu-
gie zęby, o szerokości podyktowanej surowcem, 
którym były kości długie zwierząt domowych.  
Z omawianego okresu ze Wzgórza Zamkowego 
są znane 2 niezdobione egzemplarze znalezio-
ne w warstwie III w wykopie II („SWŚ. Wzgó-
rze Zamkowe”, ryc. 56, 13). Lepiej zachowa-
ny okaz ma 13,9 cm długości i 3 cm szerokości,  
a zęby mierzą nieco ponad 9 cm. Są to przedmioty 
szeroko rozprzestrzenione w Europie północnej  
(por. Klápště 1999, ryc. 2). W Szczecinie sto-
sunkowo częste w nawarstwieniach suburbium 
z XIII w. (Leciejewicz i in. 1972, tabl. XIIa; Ko-
walska 2003d, 315). W Kołobrzegu występują od 
2. połowy XIII do XV w. (Rębkowski 1996, 337; 
1997, 238; 1998, 277; 1999, 278). W Europie po-
jawiły się w XI w., przede wszystkim w 2. połowie 
XII w. i były użytkowane do XV w. (Dunkel 1994, 
164; Klápště 1999, 369 n.). Jeśli chodzi o funkcję 
omawianych grzebieni, to od lat toczy się w ob-
szernej już literaturze przedmiotu dyskusja,  
a wszystkie propozycje (choć jest ich wiele) ciągle 
nie przekonują (obszernie na ten temat Klápště 
1999, 373–375). Większość badaczy przychyla się 
do poglądu o ich przeznaczeniu do czesania lnu 
i wełny oraz o ich przydatności do tkania wąskich 
pasów na tabliczkach tkackich. Obie te funkcje 
można kwestionować, jeśli weźmiemy pod uwagę 
niezwykle wąskie szparki między zębami.

Z oprawą noży, na co wskazują konkretne 
znaleziska, należy łączyć niewielkie oprawki, 
przeważnie w kształcie stożka ściętego, rzadziej 
beczułkowate, wykonywane z poroża. Należy 
jednak dodać, że ta funkcja nie jest dla niektórych 
badaczy jednoznaczna, bo przypisują im także 
inne przeznaczenie (por. Cnotliwy 1999a, 165 n.; 
2001, 139). Z zasypiska wykopu fundamentowe-
go prezbiterium w wykopie IV pochodzi fragment 
oprawki stożkowatej, zdobionej nakładającymi się 
na siebie pasmami wypełnionymi delikatnie ryty-
mi zakreskowanymi trójkącikami lub zakratkowa-
nymi rombami (ryc. 4: 10). Ten sposób zdobienia 
stosowano na znacznie starszej daty przedmio-
tach wyrabianych przez samych użytkowników. 
Z tego samego zespołu pochodzi też prawdopo-
dobny półwytwór oprawki (ryc. 4: 9). Natomiast 
w wykopie XII, w warstwie IIIe, znalazł się uła-
mek oprawki beczułkowatej, zdobionej u podsta-
wy podwójnym żłobkiem (ryc. 36: 6), stosowanym 

często na będących produktami rzemieślniczymi 
oprawkach wolińskich (Cnotliwy 2001, ryc. 3). 
Pojedyncze oprawki są znane z wielu poziomów 
osadniczych szczecińskiego suburbium i Wzgórza 
Zamkowego już od schyłku IX w. (Leciejewicz  
i in. 1972, tabl. XIV; Cnotliwy 1983, 275).

Z oprawą noży lub innych narzędzi żelaznych 
należy także łączyć trzonki z poroża, które repre-
zentuje zaledwie jeden egzemplarz z wykopu I, 
z warstwy III oraz okładziny dwudzielne wydoby-
te z warstwy IV w wykopie XII (ryc. 26: 20, 22).

Z kości, sporadycznie także z poroża, wykony-
wano szydła (4 okazy), igły (5 szt.) i hetki z kości 
śródstopia, służące do zapinania grubej odzie-
ży. Uwagę zwraca przedmiot posiadający formę 
igły, ale z wydłużoną, profilowaną główką, który 
mógł pełnić rolę ozdobnej szpili. Pochodzi z war-
stwy IV w wykopie III (por. Leciejewicz i in. 1983,  
ryc. 63, 3).

Z miejscową obróbką poroży wiążą się zaled-
wie 2 kawałki ze śladami piłowania, jeden z nich, 
z wykopu IV, z warstwy IX, o długości 23 cm, jest 
zapewne surowcem przeznaczonym do dalszego 
przetworzenia (ryc. 4: 7).

III.2.8. Naczynia i przedmioty z drewna
Naczynia i różne przedmioty drewniane za-

chowały się tylko w dwóch zespołach, w latrynie 
– obiekt nr 19 w wykopie VI, gdzie zachowały 
się jedynie w warstwach I, III i IV (49 egz.) oraz 
w dolnej części jamy – piwniczki w warstwie IV 
w wykopie XII (5 szt.). Te ostatnie w bardzo złym 
stanie. W nawarstwieniach innych wykopów brak 
było warunków do ich przetrwania. Dominu-
ją wśród nich różnego rodzaju naczynia stołowe 
toczone (26 egz.), następnie klepkowe (17 egz.), 
drążone (4 egz.), są też inne przedmioty. Ze-
spół pochodzący z obiektu nr 19 doczekał się już 
wcześniej szczegółowego opracowania, stąd zo-
stanie tu omówiony w bardziej ogólnikowej for-
mie (Cnotliwy 1980).

Naczynia toczone, przede wszystkim miski, 
idąc za pomysłem R. Barnycz-Gupieniec, po-
dzielono na dwie grupy: I – obustronnie toczone 
i II – toczone od strony wnętrza (Barnycz-Gu-
pieniec 1959, 15; 1961, 393), te zaś na podgru-
py: A – obejmującą naczynia o zarysie kolistym  
i B – wielobocznym.

Grupę IA reprezentuje miska o średnicy  
11,6 cm z warstwy I obiektu nr 19, z charaktery-
styczną listwą poniżej brzegu i najprawdopo dob-
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niej bardzo słabo zachowany okaz z dolnej części 
jamy – piwniczki z warstwy IV w wykopie XII. 
Na innych stanowiskach szczecińskich są znane 
w 2. połowie XIII i w XIV w. (znane mi z autopsji 
z wykopu VI na terenie suburbium). W Gdańsku 
miski IA występują jedynie do 2. połowy XIII w. 
W Kołobrzegu zaledwie pojedyncze egzempla-
rze odnotowano w nawarstwieniach z 2. połowy 
XIII i z XIV w. (Polak 1996b, 332; 1997b, 229), 
podobie w Pyrzycach (Cnotliwy, Nawrolski 1996, 
319). Równie rzadko pojawiają się miski grupy 
IB, których dwa egzemplarze wydobyto z obiek-
tu nr 19, jeden z warstwy I (ryc. 14), drugi z III. 
Miska z warstwy I miała wymiary 20 × 22,4 cm, 
wysokość 5,2 cm i 3,5 cm głębokości.

Zdecydowanie przeważały miski grupy II, 
wśród nich okazy IIA – koliste, które wystą-
piły w warstwach I i III w liczbie 12 egzempla-
rzy. Mają wnętrza bardzo starannie wytoczone, 
spody efektownie ociosane. Są zróżnicowane 
pod względem wielkości, mają średnice miesz-
czące się w między 16,2 a 19 cm, wysokość 3,7– 
5,7 cm, a głębokość 3,1–4,9 cm (ryc. 13: 1; 16: 1). 
Na jednej zachował się na spodzie znak w po-
staci linii prostej, z podwójnymi zadziorami na 
końcach. W ciągu XIII w. pojawiły się na wielu 
stanowiskach. Znaleziska z Gdańska, Kołobrze-
gu i Lubeki wskazują, że użytkowano je aż do  
XVI w. (Barnycz-Gupieniec 1961, 400; Woźnic-
ka 1961, 27; Polak 1997b, 229; Neugebauer 1954,  
178 n.). W Szczecinie na Rynku Warzywnym 
stwierdzono ich obecność w początkach XIV w. 
(Leciejewicz i in. 1972, tabl. XIa). W Pyrzycach 
należały do najczęściej produkowanych naczyń 
toczonych (Cnotliwy, Nawrolski 1996, 319).

Nieco rzadziej wyrabiano wieloboczne, głów-
nie ośmioboczne miski grupy IIB, toczone prze-
ważnie jednostronnie, rzadko dwustronnie  
(ryc. 14). Wystąpiły w obiekcie nr 19, w warst-
wach I i III, w liczbie 7 egzemplarzy (ryc. 13: 2; 
16: 6). Mają wymiary od 15,8 × 16,9 do 25 
× 27,7 cm, wysokość 3,7–5,5 cm, a głębokość  
2,7–4,6 cm. Na dwóch zachowały się od spodu 
wgłębienia od kolca tokarki. Na trzech dnach 
zachowały się merki w kształcie strzały, krzy-
ża lub kwadratu z zaznaczonymi przekątnymi.  
W Szczecinie na Rynku Warzywnym pojawiły się 
u schyłku XIII w., podobnie jak w Kołobrzegu 
(Leciejewicz i in. 1972, tabl. XIa; Polak 1997b, 229, 
ryc. 74, 3 i in.). W Lubece nie były znane wcześniej 
niż w XIV w., ale użytkowano je jeszcze w XVI w. 

(Neugebauer 1954, 183). Z niektórych stanowisk, 
np. z Pyrzyc, nie są dotychczas znane (Cnotliwy, 
Nawrolski 1996, 319).

Z warstwy III w obiekcie nr 19 zachowało się 
naczynie obustronnie toczone, mające kształt 
stożka ściętego, zaopatrzone w cylindryczny 
brzeg przeznaczony do osadzenia pokrywy. Jego 
powierzchnię zdobią trzy pasma poziomych żłob-
ków (ryc. 17). Ma wysokość 11,4 cm, średnicę 
brzegu 11,6 cm, średnicę dna 15 cm. Prawie iden-
tyczne naczynie, datowane na XIV–XV w., jest 
znane z Lubeki (Neugebauer 1954, 186, ryc. 6H). 
Naczynie to służyło zapewne jako puszka do 
przechowywania przypraw, ziół, może soli, a więc 
substancji wymagających zabezpieczenia przed 
wilgocią. Najprawdopodobniej przykrywano je 
również toczonymi, specjalnie dopasowanymi po-
krywami, ale ich rolę mógł też pełnić przedmiot, 
jaki znaleziono w warstwie I w obiekcie nr 19. Jest 
to płaski krążek drewniany (jak dna czarek), za-
opatrzony w przymocowaną do obwodu obrączkę 
z drewnianej łupki.

Na uwagę zasługuje duży fragment kolistej, 
kopulastej pokrywy o średnicy 28,4 cm, o wysoko-
ści 7,2 cm, zaopatrzonej w niski uchwyt z otwo-
rem na wylot o średnicy 8,4 cm. Była niezwykle 
starannie, obustronnie toczona. Służyła najpew-
niej do nakrywania serwowanych na stół pokar-
mów. Fragment podobnej pokrywy pochodzi 
z Gdańska, ze stanowiska 4, z poziomu osadni-
czego datowanego na lata 1295–1315 (Barnycz- 
-Gupieniec 1967, 287).

Kolejną grupę naczyń stołowych, liczącą  
10 egzemplarzy, tworzą miseczki – czarki wyko-
nane z klepek (ryc. 15; 16: 3–4). Wystąpiły tylko 
w warstwach I (8 egz.) i III (2 egz.), w obiekcie  
nr 19 oraz w dolnej części jamy – piwniczki 
w warstwie IV w wykopie XII (4 klepki). Miały 
kształt odwróconego stożka ściętego i wymiary  
3,7–7,7 cm wysokości, 14,4–17,8 cm średnicy gór-
nej, a dna o średnicy 8,9–13 cm. Ich objętość do-
chodziła do 0,5 l. Wykonywano je z 8–9 cienkich, 
starannie wystruganych klepek zaopatrzonych 
w płytkie, klinowate wątory i z jednoczęściowego 
dna. Wszystkie elementy ściągano razem, prze-
ważnie dwoma wiklinowymi obrączkami. Przy-
puszcza się, że styk klepek z dnem uszczelniano 
bliżej nieokreśloną masą lub klejem. Miseczki 
klepkowe pojawiły się na niektórych stanowi-
skach, np. w Opolu, już w 2. połowie XII w. (Kaź-
mierczyk, 1965, 490 n.). W Gdańsku i Szczecinie 



128

Część III. Wzgórze Zamkowe w latach od około 1250 do 1346

były znane w 2. połowie XII w. (Barnycz-Gupie-
niec 1959, 35; Leciejewicz i in. 1972, tabl. XIa). 
Niezwykle popularne stały się w miastach loko-
wanych na prawie niemieckim w XII–XV w., 
znajdowane są nieraz w zespołach liczących po 
kilkadziesiąt sztuk. W Kołobrzegu miały bardzo 
zróżnicowane wymiary, stąd i objętość – docho-
dzącą do 2 l (Polak 1996b, 331; 1997b, 230; 1998b, 
253; 1999b, 254). Jeszcze większą pojemność mia-
ła jedna z misek klepkowych znalezionych w Py-
rzycach, bo mieściła aż 3 l (Cnotliwy, Nawrolski 
1996, 319). Biorąc pod uwagę objętości opisanych 
wyżej niewielkich czarek klepkowych ze szczeciń-
skiego zamku, można wnosić, że służyły do picia.

Do naczyń stołowych lub kuchennych należy 
zaliczyć, niestety fragmentarycznie zachowane, 
dużych rozmiarów niecki, półmiski, lub wielkie, 
wieloboczne talerze, drążone z jednego kawałka 
drewna. Cztery takie naczynia są znane z obiektu 
nr 19, trzy z warstwy I i jedno z IV.

W warstwach I i III, obiektu nr 19 znala-
zły się cztery fragmenty dużych den o średnicy  
43,4–45,7 cm, najpewniej od beczek. Wykonywa-
no je z 2–4 części, łączonych ze sobą drewnianymi 
bolcami. Jedna z nich, z warstwy I, jest oznaczo-
na znakiem krzyża. Z beczką należy łączyć frag-
ment pokrywy z prostokątnym wycięciem z boku, 
umożliwiającym wielokrotne otwieranie i zamy-
kanie. Beczki służyły jako pojemniki różnego ro-
dzaju zapasów spożywczych, a także jako wygod-
ne w transporcie morskim opakowania towarów.

Ponadto z drewna zostało wykonanych kil-
ka pochodzących z obiektu nr 19 pojedynczych 
przedmiotów o nieznanym przeznaczeniu. Je-
den z nich w postaci wąskiej (6,4 cm), cienkiej 
(1 cm), zachowanej do 55 cm długości deseczki, 
która mogła być częścią przęślicy lub sprzętu do-
mowego. Z wykopu III, z warstwy IV pochodzi 
prawdopodobna kijanka. W tej samej warstwie 
znaleziono przedmiot w kształcie stożka ściętego, 
z otworem na wylot na środku, mający wysokość 
3,9 cm, średnice 4,3 i 9,4 cm, a otwór o średnicy 
1,8 cm. Pełnił być może funkcje podstawy jakie-
goś sprzętu bądź narzędzia. Z tego samego ze-
społu pochodzi częściowo zachowana, klinowato 
ścięta (pierwotnie zapewne prostokątna) gruba 
deska, z dwoma rzędami owalnych, nierównej 
wielkości, silnie wyrobionych (jakby przez prze-
ciąganie liny?) otworów. Zachowała się do dłu-
gości 102 cm, ma szerokość 29,5 cm, grubość  
2,5–3,5 cm i otwory o średnicach 2,7 × 3–3,4 

× 4,5 cm. Trudno określić przeznaczenie tego 
przedmiotu. I wreszcie w warstwie III znalazł się 
klin drewniany o długości 17,5 cm, który mógł 
służyć do rozszczepiania pni drzewnych bądź 
miał zastosowanie do usztywniania większych 
rozmiarów konstrukcji drewnianych.

Należy wyjaśnić, że przedstawione wyżej 
przedmioty drewniane nie zostały poddane bada-
niom specjalistycznym, toteż nie są znane gatunki 
stosowanego surowca.

III.2.9. Przedmioty ze skóry
Jedynie w dwóch eksplorowanych obiektach 

były warunki gwarantujące przetrwanie skór do 
naszych czasów. Są to latryna w wykopie VI – 
obiekt nr 19 i dolna część jamy – piwniczki zwią-
zanej z warstwą IV w wykopie XII. Jeśli chodzi 
o obiekt 19, to do wyróżnionego I okresu rozwo-
ju szczecińskiego zamku można włączyć jedynie 
przedmioty pochodzące z warstw I i III, bo okazy 
z warstw IV, VII i VIII odpowiadają okresowi II, 
którego inwentarz ruchomy zostanie omówiony 
w dalszej części pracy. Odpowiadający okresowi 
I zbiór przedmiotów skórzanych liczy ogółem 
446 egzemplarzy. Znakomitą większość stano-
wią różnej wielkości fragmenty obuwia, ale w ta-
kim stanie (głównie przyszwy), że zaledwie parę 
umożliwia rekonstrukcję formy. Wiele przyszew 
i podeszew wykazuje ślady bardzo silnego zuży-
cia, a kawałki nadające się jeszcze do innych ce-
lów, np. na łaty, były pokrojone na części.

Wśród zaledwie kilku lepiej zachowanych 
wierzchów (a znaleziono ich w sumie 39 egz.) 
można rozpoznać tylko jedną formę obuwia: 
niskie trzewiki, z rozcięciem z przodu, z za-
okrąglonym owalnym noskiem, wiązane jed-
nym rzemieniem. Trzy egzemplarze znaleziono 
w obiekcie nr 19, dwa w warstwie I (ryc. 11: 1), 
jeden w III oraz w dolnej części jamy – piwnicz-
ki w warstwie IV w wykopie XII (ryc. 28: 3). Ich 
obrzeże było obszyte lamówką z delikatnej, cien-
kiej skórki (znaleziono 5 fragmentów), a mię-
dzy podeszwą a przyszwą zastosowano, wąskie, 
klinowate uszczelki, które wystąpiły w dużych 
ilościach zarówno w obiekcie nr 19 (131 szt. 
głównie w warstwie I), jak i w jamie-piwniczce  
(22 egz.). Ta forma obuwia posiada starą tradycję 
i jest najczęściej spotykana w nawarstwieniach  
z XIII–XIV w. (Leciejewicz i in. 1972, tabl. XIIIa; 
Kowalska 1996, 229; 1999, 262 n.; Wywrot 1996, 
264; 1997, 190; Cnotliwy, Nawrolski 1996, 320). 
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Fragmenty przyszew z obiektu 19, z warstwy I 
i z jamy-piwniczki wskazują, że w użyciu były 
też buty wiązane z niezbyt wysoką cholewką. 
Przyszwy składały się najczęściej przynajmniej 
z dwóch części, które uzupełniano różnego 
kształtu wstawkami bocznymi (ryc. 28: 5). Nie-
które buty były zaopatrzone w język, osłaniający 
zapewne rozcięcie z przodu cholewki, inne były 
ozdobione skórzanymi frędzelkami (dwa są zna-
ne z warstwy I w obiekcie 19) przymocowany-
mi do przyszew lub do zakończeń rzemiennych 
sznurowadeł.

Podeszwy, których łącznie znaleziono 22 eg-
zemplarze, są bardzo zróżnicowane pod wzglę-
dem formy i konstrukcji. Są wśród nich okazy 
jednoczęściowe i wielowarstwowe, kilkuczęścio-
we (ryc. 28: 1–4). Podeszwy jednoczęściowe po-
siadały zaokrąglony lub ostro zakończony no-
sek, wszystkie mają wyraźnie czytelne wcięcie 
na wysokości podbicia oraz rozszerzającą się, 
zaokrągloną piętę. Jedna, całkowicie zachowa-
na, ma 6,2 cm długości, 9 cm w szerokości stopy,  
5,2 cm w przewężeniu i 6,2 cm w pięcie. Podobne 
stosowano powszechnie na wielu stanowiskach, 
także w Kołobrzegu w 2. połowie XIII – XIV w. 
(Wywrot 1996, 251; Wywrot-Wyszkowska 1998, 
233) i w Szczecinie na suburbium (Kowalska 
2003e, 319). Podeszwy te zszywano z cholewką, 
w zależności od grubości skóry, ściegiem prostym 
na wywrotkę (skóry cienkie) lub na styk ściegiem 
prostym krytym w grubości skóry. Niekiedy przy 
szyciu podeszwę przymocowywano do kopyta 
drewnianymi szpilkami, po których zachowały się 
otworki (ryc. 28: 2).

Ilościowo przeważały podeszwy wielowarstwo-
we. Najczęściej konstruowano podeszwę z dwóch 
warstw skóry – zewnętrzną zawsze z jednego ka-
wałka, wewnętrzną (tzw. wyściółkę) z trzech: sto-
py, podbicia i pięty. W niektórych przypadkach nie 
stosowano części środkowej – podbicia, ale wtedy 
zawsze przedłużano nieco stopę i piętę, a na ze-
wnątrz doszywano jakby obcasik z jednej warstwy 
skóry. Forma tych podeszew nie różniła się od 
wyżej opisanych, ale przeważały okazy z ostrym 
noskiem. Kilka lepiej zachowanych miało nastę-
pujące wymiary: długość 22–29,5 cm, szerokość 
w stopie 7–9,5 cm, w podbiciu 4–5,7 cm, w pięcie 
4,7–7,1 cm. Podobnego typu podeszwy o zróżni-
cowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych znaj-
dowano licznie w nawarstwieniach Kołobrzegu 
z 2. połowy XIII i z XIV w. (Wywrot 1996, 248 

n.; 1997, 185 n.; Wywrot-Wyszkowska 1998, 232; 
1999, 234), znano je także w Pyrzycach (Cnotli-
wy, Nawrolski 1996, 321).

Wyrób obuwia z wieloczęściowymi pode-
szwami świadczy o znakomitych kwalifikacjach 
szewców produkujących na potrzeby dworu, wi-
docznych w znajomości właściwości różnych ga-
tunków skór, a przede wszystkim w opanowaniu 
utrudnionych technik zszywania poszczególnych 
części. Na część obejmującą całą długość stopy na-
kładano kawałki tworzące warstwę drugą i zszy-
wano je, stosując ścieg prosty, rzadziej za igłą. 
Otworki dla dratwy, nakłuwane szydłem o prze-
kroju soczewkowatym lub kolistym, miały odstępy 
zawsze mniejsze niż stosowane przy zszywaniu 
podeszwy z cholewką. Te zszywano albo ściegiem 
prostym na wywrotkę (gdy but był z cienkiej skó-
ry), albo prostym, krytym w grubości skóry. W kil-
ku przypadkach, gdy dratwa „puściła” na skutek 
przegnicia, stwierdzono wtórne zszywanie oby-
dwu części. W tych przypadkach wielkość otwor-
ków i odstępy między nimi były zawsze inne, bo 
naprawy musiał dokonać zupełnie inny szewc. 
Między przyszwę a podeszwę wkładano prawie 
zawsze uszczelki, których w omawianym zbiorze 
było ponad 150 egzemplarzy. Ich obecność stwier-
dzono też na szczecińskim suburbium (Kowal-
ska 2010, 96–97; 2013, 142–143), a w dużej ilości  
w 2. połowie XIII i w XIV w. w lokacyjnym Ko-
ło brzegu (Wywrot 1996, 255–256; Wywrot-Wysz-
kowska 1998, 235).

Z użytkowaniem obuwia należy łączyć obec-
ność rzemieni (6 kawałków), które jednak mogły 
służyć również do innych celów.

Obuwie wykazywało ślady silnego zużycia. 
Sami użytkownicy dokonywali koniecznych na-
praw, co potwierdzają znaleziska łat (w warstwie 
I w obiekcie 19 znaleziono ich aż 6 szt.), a także 
byle jaki sposób ich przyszywania. Skóra musia-
ła mieć dość dużą wartość, skoro ze znoszonych 
butów wykrawano nadające się do innych celów 
partie, np. z przeznaczeniem na łaty. Wśród zna-
lezisk ścinki obuwia stanowią dość liczną grupę, 
w warstwie I w obiekcie 19 było ich aż 62.

 Z innych niż obuwie wyrobów skórzanych 
na uwagę zasługuje pochewka do noża, wyko-
nana z jednego, złożonego na pół kawałka skóry 
spiętego przy krawędzi żelaznymi nitami. Jed-
na jej krawędź była skośnie ponacinana, zapew-
ne dla ozdoby. Znaleziono ją w obiekcie nr 19 
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w warstwie I. Podobne są znane od 3. ćwierci 
XII i w XIII w. w Szczecinie na terenie subur-
bium (Kowalska 2003e, 320) oraz w 2. połowie  
XIII – XIV w. w Kołobrzegu (Wywrot 1996, 275; 
1997, 197).

Zarówno w jamie-piwniczce z wykopu XII  
(34 szt.), jak i w obiekcie nr 19, w warstwach I i III 
(69 szt.), zachowało się w sumie ponad 100 różnej 
wielkości ścinków, także kilkadziesiąt strzępów 
skórzanych oraz większy kawałek skóry z negaty-
wem wykrojonej podeszwy. Bez wątpienia dowo-
dzą one obecności produkcji szewskiej w obrębie 
zaplecza książęcego dworu. Biorąc jednak pod 
uwagę obecność w tych zespołach także ścinków 
zużytego obuwia i śladów jego łatania, należy są-
dzić, że tutejsza produkcja nie służyła potrzebom 
rodziny książęcej czy ważniejszych osób z jej oto-
czenia, a jedynie zaspokajała potrzeby czeladzi. 
Prezentowane wyżej przedmioty skórzane z bra-
ku środków finansowych nie były poddane bada-
niom specjalistycznym, stąd nie wiemy nic o ro-
dzajach i gatunkach stosowanego surowca.

III.2.10. Wyroby z innych surowców
W tej grupie można jedynie wymienić wydoby-

te z wnętrza obiektu nr 19 kilka kawałków sznura 
skręconego z łyka.

III.2.11. Ceramika naczyniowa
Trzon kolekcji ceramicznej okresu I tworzą 

ułamki naczyń o fakturze wczesnośredniowiecz-
nej – 13 440 egzemplarzy (76,9% całego zbioru), 
natomiast drugą pozycję zajmują naczynia cha-
rakterystyczne dla późnego średniowiecza – siwa-
ki, ceglaste z polewą i bez niej oraz kamionkowe 
i inne – razem 3917 szt. (22,4%). Ponadto należy 
odnotować obecność ewidentnych wtrętów w po-
staci naczyń ludności kultury łużyckiej (48 egz.) 
i nowożytnych (71 egz.) – razem 0,7%. Wtręty 
nowożytne stwierdzono tylko w wykopach I–III.

Na wielowarstwowych stanowiskach, o stwier-
dzonej ciągłości osadniczej obejmującej styk 
wczesnego i późnego średniowiecza, pojawienie 
się najpierw naczyń wypalonych w atmosferze 
redukcyjnej, nieco później kamionkowych i in-
nych, następnie proces ich narastania ilościowe-
go, można uznać za ważną wskazówkę chrono-
logizacyjną. Jednak podstawowym warunkiem 
prawidłowego wnioskowania w tym zakresie jest, 
aby analizowane kolekcje ceramiczne pocho-
dziły z warstw powstałych w naturalny sposób, 

niezakłócony np. różnego typu niwelacjami prze-
mieszczającymi i deformującymi struktury ze-
społów zabytkowych. Zaś analiza porównawczo-
chronologiczna różnych kolekcji ceramicznych, 
nawet pochodzących z jednego ośrodka, może 
przynieść pozytywne rezultaty, jeśli korzystamy 
z zespołów posiadających także inne, niezależne 
wyznaczniki, bowiem samą ceramikę można da-
tować co najwyżej z dokładnością 25–50 lat (Ręb-
kowski 2001, 71).

Wcześniej interesujące uwagi na temat poru-
szanych zagadnień sformułował T. Nawrolski 
(1978, 152 i dalsze).

Pierwsze, pojedyncze ułamki siwaków poja-
wiły się w Szczecinie w 2. połowie XII w. Naj-
starsze, bo datowane na 3. ćwierć tego stulecia, 
stwierdzono we wschodniej części suburbium 
w wykopie III w obrębie kwartału 6, ale do końca 
2. dekady XIII w. ich udział nie sięgał nawet set-
nej części ceramicznego zbioru. W tym też cza-
sie odnotowano obecność również pojedynczych 
ułamków naczyń z wczesnej czerwonej kamionki 
i ceglastych szkliwionych. Począwszy od końca  
2. dekady XIII w., ilość naczyń charakterystycz-
nych dla późnego średniowiecza (siwaki, kamion-
ka, ceglaste i inne) zaczęła systematycznie wzra-
stać: z 4,65% w 3.–4. dekadzie, do 15% w dekadzie 
5. Szczególnie dynamicznie rosła ilość siwaków: 
z 5,95% w dekadzie 3., 12,6% w 4. do 13,63% w 5. 
Szkoda, że opracowanie wyników badań w wyko-
pie III nie objęło młodszych, szczególnie nas tu 
interesujących, poziomów osadniczych, bo z tego 
powodu nie znamy dynamiki dalszych przemian 
(Dworaczyk 2003, 305–307; Dworaczyk, Ko-
walska 2003a, 121–212, tabl. 21–22 na 364–365; 
2003b, 252–258).

Znamienne, że w obrębie sąsiedniego kwartału 
5, w wykopie VI położonym zaledwie kilkadzie-
siąt metrów dalej na północ, pierwsze ułamki si-
waków, pochodzące z bardzo dobrze datowanych 
dendrochronologicznie warstw, odnotowano – i to 
w śladowej ilości – dopiero około 1220 r. Dopiero 
krótko przed połową XIII w. osiągnęły one po-
ziom 15%, a więc zbliżony do znanego z 5. de-
kady tego stulecia w wykopie III, ale już w pierw-
szych latach po lokacji ich udział doszedł do 45% 
przy obecności około 8% importowanych naczyń 
kamionkowych i ceglastych szkliwionych (Cno-
tliwy, Łosiński 1995, 88; Cnotliwy 1996a, 158; 
1996b, 24).
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Ostatnio ukazało się opracowanie M. Dwora-
czyka, w którym warstwę III ze starszych badań 
na Rynku Warzywnym datuje na okres około po-
łowy i 2. połowę XIII w. Jej szczątkowo zacho-
wany zespół ceramiczny zawiera 60% naczyń 
wczesnośredniowiecznych, 35,7% siwionych oraz 
około 2% kamionkowych. Starszą warstwę, a ści-
ślej starszy, jak pisze, zespół z warstwy IV z 6,9% 
siwaków odnosi do początku 5. dekady XIII w. 
Wspomina też, powołując się na niepublikowane 
opracowanie, o tym, że w niższych warstwach VI 
i V z 4. dekady tego stulecia, występował również 
pewien odsetek (?) siwaków (Dworaczyk 2010, 
198 n.).

Także na Wzgórzu Zamkowym pierwsze si-
waki pozyskano w poziomach datowanych na 
schyłek XII i początek XIII w. W wykopie V, 
w warstwie VI, datowanej na lata 90. XII w. ich 
odsetek w zbiorze wyniósł zaledwie 0,16%, w na-
stępnych V i IV nieznacznie więcej, odpowiednio 
0,35 i 0,21%, a w warstwie III (wszystkie z 1. po-
łowy XIII w.) już 9,51%. W tej ostatniej pojawiły 
się także naczynia kamionkowe i ceglaste, two-
rzące razem z siwakami zbiór dochodzący 10,35% 
kolekcji ceramicznej (Cnotliwy, Rogosz 1983, 
162–166).

W świetle powyższych faktów w wykopach 
I–III na Wzgórzu Zamkowym mamy do czynie-
nia z sytuacją nie zasługującą na wiarę. Miano-
wicie według autorów opracowania pierwsze si-
waki (i to w niebagatelnej ilości dochodzącej do 
2,13%) stwierdzono w wykopie III w warstwach V 
i VI datowanych na 1. połowę XII w., natomiast 
w sąsiednim wykopie I w warstwie IV z tego sa-
mego czasu nie było ani jednego ułamka. Następ-
ną warstwę III w wykopie III, zawierającą łącznie 
3,19% siwaków i kamionkowych, datowaną już na  
1. połowę XIII w., dzieli od poprzednich pół-
wieczna luka czasowa. We wszystkich wymie-
nionych wyżej dominowały naczynia o fakturze 
wczesnośredniowiecznej. Wykazane ilości siwa-
ków odpowiadają stanowi z końca 1. i 2. ćwierci 
XIII w. w innych miejscach szczecińskiej aglome-
racji. Sytuację dodatkowo zaciemnia to, że poczy-
nając od warstw V–IV w wykopie III, następnie III 
w wykopach I i II stwierdzono obecność ułamków 
ewidentnie nowożytnych, dowodzących znacz-
nych zakłóceń stratygrafii, a tym samym także 
struktur zabytkowych (Leciejewicz i in. 1983,  
53 n.). Trudno więc uznać przyjętą metrykę 
warstw V–VI z wykopu III za zgodną z realiami  

1. połowy XII w., skoro struktura kolekcji cera-
micznej (jeśli pominąć ułamki nowożytne) cią-
ży ku połowie XIII stulecia. Natomiast zespoły 
z warstw wyższych, zniekształcone nowożytny-
mi dewastacjami mogły funkcjonować jeszcze 
w pierwszych dekadach 2. połowy XIII w., co 
zdaje się potwierdzać struktura zespołu z warstwy 
III w wykopie III (tabela 32).

Obecność najwcześniejszych siwaków w Szcze-
cinie w nawarstwieniach z 2. połowy XII w. łączy 
się z obecnością poświadczonej źródłowo, ale cią-
gle przestrzennie nie zlokalizowanej, gminy lud-
ności niemieckiej (Dworaczyk 2003, 305; por. też 
Rębkowski 2001, 63).

Na znaczne przemieszczenia ziemi w obrębie 
Wzgórza Zamkowego wskazuje też skład górnej 
części jamy związanej z warstwą IV w wykopie 
XII. Na dnie jamy, a więc w części użytkowej, 
stwierdzono niemal wyłączną obecność siwaków 
i zaledwie fragment kamionkowego, zaś w jej za-
sypisku aż 93% zespołu stanowiły ułamki o fak-
turze wczesnośredniowiecznej, natomiast w war-
stwie IV było ich już tylko 43,8% (por. tabela 18c).

Z powyższych powodów ze wszystkich warstw 
grupy A w tabeli 31 jedynie IIc z wykopu V po-
siada strukturę ceramiki nawiązującą do zespo-
łów z innych miejsc w Szczecinie datowanych na 
schyłek 1. połowy, ewentualnie początek 2. poło-
wy XIII w.

Do struktur kolekcji ceramicznych z warstw 
zestawionych w grupach B–E tabeli 31 brak da-
nych porównawczych z warstw młodszych, tj. 
datowanych po połowie XIII w. pochodzących 
z innych wykopów szczecińskich przebadanych 
w ostatnich latach, ale ciągle jeszcze nie opraco-
wanych. Zakładamy, że należy je wiązać z okre-
sem między połową XIII w. a budową kościoła 
zamkowego pod wezwaniem św. Ottona zapo-
czątkowaną w 1346 r.

W wykopach IV i VII udokumentowano war-
stwy – odpowiednio XII i VIb – przecięte rowem 
związanym z budową fundamentów tego obiek-
tu. Można by ten fakt uznać za cenną przesłankę 
chronologizacyjną, gdyby nie znaczące różnice 
struktur ich zbiorów ceramicznych, nakazujące 
wątpić w ich współczesność. Jeśli się trzymać za-
łożenia, że wraz z upływem czasu systematycznie 
zmniejszał się udział naczyń o fakturze wcze-
snośredniowiecznej na korzyść ceramiki późno-
średniowiecznej, to warstwa VIb z wykopu VII 
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(z 29,4% naczyń starszego typu i 70,6% późno-
średniowiecznych) powinna być wyraźnie młod-
sza od XII z wykopu IV (odpowiednio 52,7% do 
47,3%). Wynika stąd, że młodsze, bliższe poło-
wy XIV w. warstwy z wykopu IV, musiano zni-
welować przed rozpoczęciem budowy świątyni  
(por. uwagi na ten temat Rębkowski 2001, 175). 
Tak więc schyłek 1. połowy XIV w. reprezentuje 
najpewniej, jak się wydaje, warstwa VIb z wyko-
pu VII, a poza tym warstwy IIb, IIId i Ve z wyko-
pu XII (grupa E w tabeli 31) posiadające niemal 
identyczną strukturę ceramicznego zbioru.

Warto zwrócić uwagę na strukturę ceramiki 
z warstw zasypiska rowu fundamentowego ko-
ścioła, różną w obu wymienionych wyżej wyko-
pach, bardziej „archaiczną” niż z przeciętych nim 
warstw (tabela 31). Rów fundamentowy doprowa-
dzony do calca, do stropu ziemi nośnej, przecinał 
zalegającą na dnie warstwę „łużycką” i wszystkie 
wyżej zalegające poziomy osadnicze wczesnego 
średniowiecza, więc gdyby był zasypany wydo-
bytą ziemią, to powinien zawierać przynajmniej 
śladowo ułamki naczyń ludności kultury łużyc-
kiej i pewną ilość skorup starszych typów garn-
ków wczesnośredniowiecznych reprezentujących 
rodziny typów C, D. Tymczasem nie stwierdzo-
no ich obecności. Fakt ten zdaje się wskazywać, 
że przynajmniej znaczną część wydobytej ziemi 
– o ile nie wszystką – wywożono gdzieś na ze-
wnątrz, aby nie utrudniała budowy, a rów zasypy-
wano ziemią zgarniętą z najbliższego otoczenia, 
niszcząc przy okazji starsze nawarstwienia.

Nie sposób, bez próby szczegółowej analizy, 
stwierdzić, czy różne struktury zbiorów zestawio-
nych w tabeli 31 w grupach B–D, odpowiadają 
określonym odcinkom czasowym zawartym mię-
dzy połową XIII w. a 1346 r. Przegląd kilkunastu 
stanowisk tego czasu dokonany niedawno przez 
M. Rębkowskiego dowodzi, że proces narastania 
ilościowego ceramiki siwionej i importowanej, 
przy stałym zanikaniu naczyń o fakturze wcze-
snośredniowiecznej, przebiegał nierównomiernie, 
nie tylko w różnych ośrodkach osadniczych po 
obu stronach Odry, np. wyraźnie później w Wo-
linie (Cnotliwy 2010, 269), ale także w obrębie 
Szczecina (Rębkowski 2001, 160–172). Przyczy-
ny takiego stanu rzeczy oczekują wyjaśnienia. Jak 
wynika z powyższego, trudno w tej sytuacji po-
sługiwać się bezkrytycznie analogiami.

Niżej zostaną omówione poszczególne rodzaje 
ceramiki z omawianego okresu.

III.2.11.1. Naczynia o fakturze  
    wczesnośredniowiecznej
Wśród ułamków naczyń glinianych zebranych 

ze wszystkich warstw należących do omawiane-
go okresu dominowały garnki. Stara słowiańska 
technologia, stale udoskonalana, dawniej wy-
kształcone, wypróbowane w praktycznym dzia-
łaniu formy naczyń, długo jeszcze po połowie 
XIII w. były w powszechnym użytkowaniu, opie-
rając się napływającym nowościom. Stara trady-
cja garncarska trzymała się szczególnie dobrze 
na stanowiskach kontynuujących osadnictwo 
od wczesnego średniowiecza po czasy nowożyt-
ne. Na poszczególnych stanowiskach przemiany 
w produkcji garncarskiej następowały w różnym 
tempie i nasileniu, a użytkowanie naczyń stare-
go typu – głównie garnków – było w tym samym 
odcinku czasu zaskakująco zróżnicowane, nawet 
w obrębie poszczególnych części stanowisk (por. 
Rębkowski 1995, 21 n., ryc. 4–5; 2001, 172–176). 
W Wolinie jeszcze w końcu XIV w. odsetek na-
czyń o fakturze wczesnośredniowiecznej przekra-
czał 60% (Cnotliwy 2010, 269).

Zagadnienia wiążące się z wczesnośrednio-
wieczną ceramiką Wzgórza Zamkowego zostały 
szczegółowo rozpracowane już wcześniej, znaj-
dując odbicie w pracach W. Łosińskiego i R. Rogo-
sza (Łosiński, Rogosz 1983a; 1983b; 1985; 1986a; 
1986b). W niniejszym opracowaniu skorzystamy 
z opracowanej przez nich klasyfikacji i typologii 
materiału. Analizie naszego zbioru nie sprzyja 
bardzo silne rozdrobnienie naczyń oraz czytelna 
w niektórych warstwach przymieszka najstarszych 
typów garnków (szczególnie C, D), powstała na 
skutek rozległych niwelacji terenu i głębokich wy-
kopów wykonanych dla celów budowlanych. Sil-
ne rozdrobnienie naczyń sprawiło, że stosunkowo 
niewielką część materiałów mogły objąć zabiegi 
klasyfikacyjne i typologiczne. Mimo to udało się 
rozpoznać reprezentację wszystkich wyróżnio-
nych wcześniej typów naczyń (por. tabele 3, 12 
i 19). Zdecydowaną większość użytkowanych 
naczyń stanowią garnki, niewielki ułamek misy,  
a dalej nieliczne egzemplarze pokryw i talerzy.

W interesującym nas tu okresie z całą pewno-
ścią były użytkowane garnki należące do rodzin 
typów G, G1, J i K oraz misy typu R, wszystkie 
mieszczące się w III grupie technicznej obejmu-
jącej naczynia całkowicie obtaczane. Niezwykle 
rzadko natrafiano na gliniane pokrywy. Wszystkie 
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inne, znajdowane zwykle w pojedynczych egzem-
plarzach, reprezentujące rodziny typów F, H, L, 
M, O/P i S oraz nieco liczniejsze wyżej wymie-
nione typu C i D, należy uznać za wtręty ze star-
szych poziomów osadniczych.

We wszystkich warstwach okresu między po-
łową XIII i XIV w. w grupie ceramiki o fakturze 
wczesnośredniowiecznej dominowały garnki typu 
G i J, stanowiące razem od 38,1 do 79,6% naczyń 
określonych pod względem typologicznym. Po-
dobny stan rzeczy zaobserwowano na współcze-
snych analizowanemu stanowiskach meklembur-
skich i zachodniopomorskich (por. Rębkowski 
2001, 172 n.; Cnotliwy 2010, 270 n.). Jeśli brać 
pod uwagę tylko wielkości procentowe (a zdaje-
my sobie sprawę, że niekiedy mogą zaciemniać 
rzeczywisty obraz), to pomimo wahań czytelnych 
w poszczególnych warstwach, trudno dopatrzyć 
się wyraźnej tendencji spadkowej ich frekwencji. 
Jednak wraz z zaobserwowanym wyżej stałym 
spadkiem udziału naczyń o fakturze wczesnośre-
dniowiecznej typu na rzecz późnośredniowiecz-
nych, bez wątpienia zmniejszało się również 
użytkowanie garnków poszczególnych typów.

Na bliższą uwagę zasługują garnki typów G, 
G1, J i K oraz misy R. Ich występowanie w nawar-
stwieniach różnych wykopów ilustrują tabele 3, 7, 
12 i 19 a zbiorczo tabela 32.

Do typu G, znanego na terenie Meklembur-
gii jako Vipperow (por. Schuldt 1956; 1964), na-
leżą różnej wielkości garnki o esowatym profi-
lu, niekiedy wyróżniające się bardziej wydętym 
brzuścem, charakteryzujące się zróżnicowanym 
ukształtowaniem brzegów i urozmaiconym zdob-
nictwem, złożonym głównie z poziomych żłob-
ków, wzbogaconych pasmami falistymi, nakłucia-
mi i nacięciami (ryc. 8: 6; 38: 1–3). Ogólnie rzecz 
biorąc, w okresie I naczynia typu G przeważały 
nad naczyniami typu J, choć w większości na-
warstwień im ustępowały. Jedynie w wykopie XII 
w warstwie VIc (grupa warstw C) i IIIe (grupa 
warstw D) oraz IIId (grupa E) przeważały na-
czynia typu J (por. tabela 32). Podobne proporcje 
stwierdzono w okresie II w warstwach związa-
nych z budową (lata 1346–1347) i użytkowaniem 
kościoła, ale już w części świeckiej w poziomach 
po 2. połowie XIV w. (por. tabela 32) występowa-
ły bardzo rzadko, zaś pojedyncze egzemplarze – 
niewątpliwie na złożu wtórnym – pojawiały się 
także w zespołach z XV, a nawet XVI w.

Na szczecińskim Wzgórzu Zamkowym na-
czynia typu G pojawiły się dość wcześnie, bo już  
w X w., ale dopiero w XI–XII w. stały się – obok 
garnków typu J – głównym składnikiem kolek-
cji ceramicznej (Łosiński, Rogosz 1983b, 235,  
ryc. 205). W obrębie suburbium, w wykopie III 
na kwartale 6, pierwsze ich okazy odnotowano 
dopiero na początku XI w., ale od 2. ćwierci tego 
stulecia aż do początku XII w. tworzyły w po-
szczególnych warstwach 52–86% całego zbioru 
ceramicznego. Jeszcze około połowy XIII w. ich 
odsetek sięgał 60%, znacznie więcej niż we współ-
czesnych im nawarstwieniach Wzgórza Zamko-
wego (Dworaczyk, Kowalska 2003a, tabela 32).

W lokacyjnym Kołobrzegu ceramika o fakturze 
wczesnośredniowiecznej (nazywana tutaj trady-
cyjną) aż do początku 2. ćwierci XIV w. stanowiła 
około 20% całego zbioru, zaś udział naczyń typu 
G dochodził do 47% (bardzo zbliżony stan rzeczy 
stwierdzono w zasypisku wykopów fundamen-
towych kościoła zamkowego). Szkoda, że brak 
informacji, czy w poszczególnych mniejszych 
odcinkach czasowych zachodziły w Kołobrzegu 
jakieś znaczące zmiany (Rębkowski 1995, 22 n.).

Szczególną uwagę badaczy zwróciły garnki 
typu G1, wyodrębnione z rodziny typów G. Od-
różniają się od nich urozmaiconą formą profilo-
wanych krawędzi brzegowych, starannie przygo-
towaną masą ceramiczną, zawierającą przeważnie 
drobnoziarnistą domieszkę schudzającą i dobrym 
wypałem, zbliżonym do naczyń siwych. Cechy te, 
a szczególnie formy krawędzi brzegowych, zda-
niem niektórych badaczy, zbliżały je do siwio-
nych garnków z płaskim dnem (Łosiński, Rogosz 
1983a, 213 n., ryc. 186). W omawianym okresie 
w znaczącej ilości (3,40–6,62%) odnotowano je 
w warstwach grupy A, stanowiących najpew-
niej najstarszą sekwencję, a w grupie C (2,86%) 
tylko w zasypisku wykopu fundamentowego ko-
ścioła św. Ottona (por. tabela 32). W warstwach 
powstałych po 1347 r. znaleziono w sumie tylko 
4 fragmenty, co dowodnie wskazuje na zanik ich 
użytkowania.

Na Wzgórzu Zamkowym pojedyncze oka-
zy naczyń typu G1 spotyka się już w warstwach 
datowanych od połowy XI do schyłku XII w.,  
a w większej liczbie, prawie 5–11,68%, w pozio-
mach z końca XII i z 1. połowy XIII w. (Łosiń-
ski, Rogosz 1983a, tabela 29 i inne). W obrębie 
suburbium pojedyncze garnki omawianego typu 
odnotowano dopiero w warstwach z początku  
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XII w., ale już od 2. aż do 4. ćwierci XII w. ich fre-
kwencja osiągnęła 10,2% całego zbioru. W okresie 
od schyłku XII w. aż do połowy XIII stulecia na-
stąpił jej spadek do 0,7% (Dworaczyk 2003, 305; 
Dworaczyk, Kowalska 2003a, tabela 33). Z po-
wyższego wynika, że na obydwu szczecińskich 
stanowiskach użytkowanie garnków G1 było bar-
dzo zróżnicowane. Trudno w tym miejscu docie-
kać przyczyn takiego stanu rzeczy. Warto dodać, 
że na innych stanowiskach po obu stronach Odry 
nie zwrócono uwagi na ten charakterystyczny typ 
naczyń. W lokacyjnym Kołobrzegu naczynia typu 
G1 nie zostały wyodrębnione, natomiast ustalo-
no, że niektóre brzegi garnków typu G (typy 4–5) 
nawiązują do siwych garnków z płaskim dnem. 
Zarówno te, jak wyróżnione w Szczecinie garn-
ki G1, określa się jako formę przejściową między 
ceramiką starego typu a wypalaną w atmosferze 
redukcyjnej, powstałą w wyniku oddziaływania 
pierwszych napływających na Pomorze Zachod-
nie siwych garnków z płaskim dnem (Łosiński, 
Rogosz 1983a, 213; Rębkowski 1995, 22 n.; Dwo-
raczyk 2003, 305). Za jeden z główniejszych ar-
gumentów na poparcie tej tezy przywołuje się 
identyczność bądź duże podobieństwo krawędzi 
brzegowych. Jeśli jednak głębiej wniknąć w tę 
kwestię, to okazuje się, że tylko nieliczne for-
my brzegów garnków G1 są zbliżone do siwych; 
wystarczy porównać rycinę 186 w opracowaniu 
Wzgórza Zamkowego z ryciną 49 w niniejszej 
pracy. Rodzi się pytanie, czy pojedyncze garnki 
siwe odnotowywane w nawarstwieniach szcze-
cińskich od 2. połowy XII w. mogły mieć taką siłę 
oddziaływania na tradycyjne garncarstwo? Wyda-
je się, że nie. Bardziej prawdopodobne, że obser-
wowane już wcześniej postępujące doskonalenie 
rodzimej produkcji (zmiany w składzie masy ce-
ramicznej, podnoszenie jakości wypału – może 
nawet zaczątki wypału redukcyjnego i inne) do-
prowadziły do powstania m.in. form G1. Nie bez 
znaczenia jest tu wymowa chronologii, bo prze-
cież te garnki pojawiły się w Szczecinie przed si-
wakami. Interesujące, że zaczęły zanikać – mimo, 
że krzepko trzymały się typy G i J – zanim upo-
wszechniły się naczynia nowego typu. Nie wydaje 
się więc, aby je można było określać mianem „ce-
ramika przejściowa”.

W stuleciu między połową XIII a połową  
XIV w. dużym wzięciem cieszyły się także garn-
ki rodziny typów J, określane na terenie Meklem-
burgii jako grupa Teterow (Schuldt 1956; 1964).  

W wielu warstwach omawianego okresu przewa-
żały, aczkolwiek w zróżnicowanych proporcjach, 
nad garnkami typu G (por. tabela 32). Spośród 
innych naczyń wyróżniała je szyjka, oddzielająca 
baniasty brzusiec od brzegu o bardzo zróżnico-
wanych formach krawędzi (ryc. 38: 4–5), często 
identycznych, jak u garnków G. Górne partie na-
czyń, bardzo rzadko szyjki, były zdobione głów-
nie żłobkami poziomymi, najczęściej z dodaniem 
rzędu ukośnych nacięć, dołków lub nakłuć, rzad-
ko linią lub pasmem falistym (Łosiński, Rogosz 
1983a, ryc. 184–185 i 190–191).

W nawarstwieniach Wzgórza Zamkowego 
pierwsze okazy typu J zaobserwowano już w po-
ziomach osadniczych datowanych na schyłek  
IX w. Aż do połowy XII w. wyraźnie ustępowały 
ilościowo garnkom typu G, następnie aż do po-
czątku XIII w. występowały w przewadze (Łosiń-
ski, Rogosz 1983a, ryc. 205). Wysoką frekwencję 
naczyń typu J odnotowano w warstwach z 1. po-
łowy XIV w., szczególnie związanych z okresem 
budowy kościoła zamkowego (tabela 32), także na 
początku 2. połowy tego stulecia, natomiast póź-
niej, jako zalegające na wtórnym złożu, można je 
spotkać pojedynczo jeszcze w warstwach z XVI w.

Na szczecińskim suburbium, w wykopie III na 
kwartale 6, do początku XI w. pojawiały się tylko 
sporadycznie, ale od 2. ćwierci tego stulecia za-
częły występować w większej liczbie, stanowiąc 
21,5–35,9% kolekcji poszczególnych warstw, jed-
nak wyraźnie ustępując typowi G. Zaobserwo-
wano załamanie się ich frekwencji w 4. ćwierci  
XI w., czego nie odnotowano na Wzgórzu Zam-
kowym, aby stwierdzić ich zdecydowanie pierw-
szą pozycję w ceramicznych zbiorach datowanych 
od przełomu 1. dekady XII w. Od schyłku XII aż 
do połowy XIII w. znów nastąpił spadek ich użyt-
kowania, odwrotnie niż na Wzgórzu Zamkowym, 
ale nie wiemy, jak było później, bo opracowanie 
urywa się na połowie XIII w. (Dworaczyk, Ko-
walska 2003a, tabela 33). Takie trudne do wy-
tłumaczenia wahania utrudniają synchronizację 
chronologiczną nawarstwień obydwu stanowisk.

W Kołobrzegu, w obrębie miasta lokacyjnego, 
w poziomach osadniczych z XIII–XIV w. udział 
garnków typu J dochodził w różnych zespołach 
do 50%, nieznacznie przewyższając okazy typu 
G (Rębkowski 1995, 23). Zdaniem niektórych ba-
daczy na terenie Meklemburgii i Pomorza Przed-
niego aż do połowy XIII w. użytkowano głów-
nie garnki typu J (Teterow) i w znaczącej liczbie 
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także G (Vipperow), ale później niemal wyłącz-
nie Vipperow (Schäfer 1997, 310 n., ryc. 6 i inne; 
Rębkowski 2001, 173 n.).

Trzecią znaczącą formą garnków były niewiel-
kie okazy zaliczone do typu K (ryc. 8: 1), charak-
teryzujące się krótką, przeważnie cylindryczną 
szyjką, niekiedy odchyloną na zewnątrz lub skie-
rowaną do środka naczynia, zakończoną najczę-
ściej prosto ściętą krawędzią wylewu (Łosiński, 
Rogosz 1983a, 217–218, ryc. 192–193).

W omawianym tu okresie mieszczącym się 
między połową XIII a połową XIV w. ich fre-
kwencja w poszczególnych warstwach waha-
ła się od 7,86–17,08%, a w niewielkich liczbowo 
zespołach nawet do 42,86% (tabela 32). Dla wie-
lu warstw zawierających nieliczne kolekcje cera-
miczne stosowanie ocen procentowych znacznie 
fałszuje rzeczywisty stan rzeczy, dlatego należy je 
w jakiś sposób korygować podaniem faktycznych 
danych liczbowych. W warstwach zawierających 
zbiory złożone z ponad 100 określonych typolo-
gicznie okazów udział w zbiorach garnków typu 
K wynosi 13,60–17,08% w grupie warstw A, 7,86% 
w grupie C i 11,00% w grupie D, co uwidacznia 
tendencję spadkową ich użytkowania, widoczną 
szczególnie w następnym okresie dziejów zamku 
(2. połowa XIV w.).

Na Wzgórzu Zamkowym pierwsze pojedyn-
cze egzemplarze naczyń z cylindryczną szyj-
ką odnotowano w poziomach osadniczych z XI  
i z 1. połowy XII w. W 2. połowie XII w. osiągnę-
ły poziom 7,3–10,9%, a w 1. połowie XIII w. aż 
17,19% (Łosiński, Rogosz 1983a, tabela 29). Także 
w obrębie szczecińskiego suburbium w wykopie 
III pierwsze okazy wyodrębniono w warstwach 
datowanych na 2.–4. ćwierć XI w., ale w pozio-
mach z końca tego stulecia aż do lat 80. XII w. nie 
odnotowano ich wcale, natomiast później aż do 
połowy XIII w. ich udział w zbiorach z poszcze-
gólnych warstw wynosił 18,2–21,9%. Niestety, 
brak danych dla okresu po połowie XIII w. (Dwo-
raczyk, Kowalska 2003a, tabela 33).

Ostatnią liczniejszą formą naczyń o fakturze 
wczesnośredniowiecznej użytkowanych do po-
łowy XIV w. są misy rodziny typów R, określo-
ne na terenie Meklemburgii mianem typu Garz 
(Schuldt 1956; 1964). Wszystkie wykonano tech-
niką całkowitego obtaczania. Cechują się formą 
w kształcie odwróconego stożka ściętego. Są zdo-
bione przeważnie poziomymi żłobkami, często 

także od środka. Niektóre odmiany mają krawę-
dzie brzegowe zdobione ukośnymi nacięciami 
bądź nakłuciami (Łosiński, Rogosz 1983a, 225, 
ryc. 199–200).

W nawarstwieniach omawianego okresu wystą-
piły w różnym nasileniu, ale najliczniej w grupie 
warstw A, w których ich udział w zbiorze wahał 
się od 4,1–13,9% (tabela 32), wykazując tendencję 
zanikową. W zasypisku wykopu fundamentowe-
go kościoła stanowiły tylko 2,7%. W warstwach 
późniejszych, z 2. połowy XIV w., odnotowano 
zaledwie 5 pojedynczych egzemplarzy, jeśli nie li-
czyć warstwy Va w wykopie XII (24 egz.), powsta-
łej z przemieszania starszych nawarstwień.

W starszych poziomach osadniczych Wzgórza 
Zamkowego pierwsze okazy typu R zaobserwo-
wano w warstwach datowanych na około połowę 
XI w, a największą frekwencję od 2. połowy XII 
do połowy XIII w. (9,81–13,73%). W tym samym 
czasie w wykopie III na kwartale 6 szczecińskiego 
suburbium osiągnęły poziom 5–9,3%. Około po-
łowy XIII w. na obu stanowiskach zaobserwowa-
no spadek ich użytkowania (Dworaczyk, Kowal-
ska 2003a, tabela 33).

W opracowaniu wczesnośredniowiecznych 
poziomów Wzgórza Zamkowego jako osobny typ 
naczyń (N) wyróżniono pokrywy (Łosiński, Ro-
gosz 1983a, 224, ryc. 196). Trudno ściśle określić, 
jakie garnki nakrywały, bo najpewniej należące 
do różnych typów, ale przeważnie mniejszych, 
o średnicach wylewu w granicach 15–20 cm.  
W nawarstwieniach omawianego okresu zacho-
wało się zaledwie 9 drobnych fragmentów, które 
trudno tu bliżej omawiać.

Licznie wystąpiły fragmentarycznie zachowa-
ne dna, reprezentujące prawie wszystkie wyróż-
nione wcześniej typy (por. Łosiński, Rogosz 1983a, 
220–223, ryc. 203). Największą grupę tworzą dna 
typu I, niewyodrębnione, a w jej obrębie płaskie 
– odmiany a, i wklęsłe – odmiany b, rzadziej pła-
skie z pierścieniem – odmiana c. Zaledwie jeden 
okaz można było zaliczyć do typu II (wykop XII, 
warstwa IIId), a dwa do typu III, odmiany b (wy-
kop XII, warstwa IIId i zasypisko jamy-piwniczki 
związanej z warstwą IV). Te ostatnie należały naj-
pewniej do mis typu R.

Analiza naczyń o fakturze wczesnośredniowiecz-
nej dowiodła ich niepośledniego znaczenia, szcze-
gólnie typów G i J, w gospodarstwie domowym, 
także książęcym, przynajmniej do połowy XIV w., 
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natomiast nie dostarczyła bezspornych danych 
pozwalających dokładniej określać wiek późno-
średniowiecznych nawarstwień.

III.2.11.2. Naczynia siwe
Po naczyniach o fakturze wczesnośrednio-

wiecznej stanowią drugą pod względem liczeb-
ności grupę. O ile wśród pierwszych dominowały 
garnki przeznaczone do przyrządzania potraw 
i przechowywania zapasów, przy znikomej fre-
kwencji mis, to w obrębie drugiej zdecydowanie 
prym wiodły naczynia wchodzące w skład zasta-
wy stołowej: garnki z kulistym dnem, kubki i pu-
charki służące do picia, dzbany, miski i miseczki 
do podawania potraw, przy minimalnym udziale 
naczyń kuchennych, takich jak garnki z płaskim 
dnem czy formy kuliste na nóżkach.

III.2.11.2.1. Garnki z kulistym dnem
W nawarstwieniach okresu I wyróżniono 

w sumie 119 okazów określonych pod względem 
typologicznym, nie licząc ułamków, które mogły 
pochodzić także z dzbanów z kulistym dnem (ta-
bela 33). Garnki z kulistym dnem stanowią 58,9% 
wszystkich rozpoznanych naczyń siwych. Za-
chowane większe fragmenty (por. typ 1, odmiana 
2 i III) i zróżnicowane pod względem wielkości 
i formy ułamki przybrzeżne pozwoliły wyróżnić 
sześć typów (ryc. 48). W dalszych rozważaniach 
pomijamy analizę sposobu wyrobu tych specy-
ficznych naczyń, gdyż znajdziemy ją w pracy  
H. Lüdtkego poświęconej materiałom cera-
micznym ze Szlezwiku (Lüdtke 1985, 92–112,  
ryc. 37–38 i 46–46).

Typ I
Niewielkie naczynia z baniastym brzuścem 

zwężającym się ku górze, z brzegiem z zaokrą-
gloną krawędzią, bez śladu wrębu, mniej lub 
bardziej odchylonym na zewnątrz. Do tego typu 
zakwalifikowano 15 naczyń. Wszystkie pochodzą 
z wykopu XII, warstwy IV i związanej z nią jamy. 
Wśród nich wydzielono dwie odmiany.

Odmiana 1
Grupuje małe naczynia o średnicy wylewu 

8–12 cm, zaopatrzone w krótki brzeg odchylony 
na zewnątrz. Zaliczono do niej zaledwie 8 frag-
mentarycznie zachowanych okazów (tabela 33). 
Wszystkie są niezdobione ale większość z nich 
(7) posiada starannie wypolerowaną do poły-
sku powierzchnię. Wykonywano je przeważnie 

z gliny z bardzo małą domieszką piasku, spora-
dycznie bez przymieszki, zaledwie dwa fragmen-
ty zachowały ślady silnego obtaczania. Większość 
wykazuje dobry, twardy wypał, trzy bardzo twar-
dy. O dobrym wypale świadczą też jednobarwne 
przełamy. Obecność tych naczyń odnotowano 
w wykopie XII w warstwie IV oraz we wkopanej 
w nią jamie-piwniczce (ryc. 29: 1) i w jej gór-
nym zasypisku (ryc. 29: 2). Zaledwie 2 pojedyn-
cze okazy znalazły się w warstwach następnego 
okresu. Naczynia te nawiązują ukształtowaniem 
partii brzegowych do starszych form naczyń z ku-
listym dnem. Podobne, datowane już na XII w., 
występują licznie na terenach dolnosaskich, w re-
jonie gór Harzu (Grimm 1959, 83; Janssen 1966, 
tabl. 1 i in.). W 1. połowie XIII w. odnotowano 
ich obecność w Magdeburgu (Nickel 1959, 130, 
ryc. 4; 1964, 169, ryc. 52). Od schyłku XII w. są 
także znane na wybrzeżach zachodniej części 
Bałtyku, w Szlezwiku (Lüdtke 1985, 40 n., tabl. 
1) w kilku miejscach średniowiecznej Lubeki, 
także w XIII w. (Hartmann 1978, 101, ryc. 33, 
40 i in.; Gläser 1989, 33, ryc. 24). Na przełomie  
XIII/XIV użytkowano je w klasztorze cysterek 
w Marienwerder koło Seehausen (Schulz M. 1995, 
32, ryc. 6 i 8). Na terenie Pomorza Zachodnie-
go, poza Szczecinem, stwierdzono ich obecność 
w nawarstwieniach klasztoru cysterek w Cedyni 
nad Odrą w warstwach datowanych na 4. ćwierć 
XIII i 1. połowę XIV w. (Nawrolski 1973, 277, 
tabl. II, 6–7; Nawrolski, Rębkowski 1995, ryc. 9). 
Natomiast brak ich zupełnie w znaleziskach śre-
dniowiecznego Kołobrzegu, Stargardu i Trzebia-
towa (Rębkowski 1995; Rogosz, Nawrolski 1979; 
Nawrolski, Rogosz 1982).

Odmiana 2
Zaliczono do niej 5 okazów z wyższymi partia-

mi brzegowymi silnie wychylonymi na zewnątrz. 
Wszystkie były zaopatrzone w poziomą listwę (że-
berko) umieszczoną mniej więcej w 2/3 wysokości 
naczynia. Jedno z nich miało na dnie nieznacz-
ną wklęsłość, która sprawiła, że było bardziej 
stabilne. Cztery stosunkowo dobrze zachowane 
naczynia znalazły się w dolnej części jamy-piw-
niczki wkopanej w warstwę IV, z której wydobyto 
dodatkowo piąty egzemplarz (ryc. 29: 3–6). Na-
czynia te posiadały zadziwiająco zbliżone wy-
miary: wysokość 10,9–11,3 cm, średnicę wylewu  
9 cm, średnicę brzuśca 11,6–12,4 cm, a naj-
większe przewężenie poniżej krawędzi wylewu  
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7,3–7,7 cm. Cztery z nich, wszystkie z piwniczki, 
miały bardzo starannie wypolerowaną powierzch-
nię. Wykonano je z gliny z bardzo małą ilością 
piasku, były dobrze wypalone, z jednobarwnym 
przełamem. Wszystkie te cechy zdają się dowo-
dzić, że wykonane zostały w jednym warsztacie 
jako jeden komplet naczyń do picia. W rozpozna-
nych pod względem archeologicznym ośrodkach 
zachodniopomorskich naczynia podobnego typu, 
jeśli nie liczyć luźno znalezionego w Resku gar-
nuszka (wiadomość z archiwum Działu Archeo-
logicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
teczki nr 879 i 914), nie występują. Formy zbliżo-
ne zaopatrzone z poziome żeberka, także okazy 
na nóżkach, są znane z Magdeburga z zespołów 
datowanych na 2. połowę XIII – XIV w. (Nickel 
1959, ryc. 3g; 1960, ryc. 24g, 27a i 30b–c). Bliżej 
Szczecina w obrębie klasztoru cysterek w Marien-
werder koło Seehausen wystąpiły podobnie pro-
filowane naczynia z żeberkiem, które pochodzą 
najprawdopodobniej z XIV w. (Schulz M. 1995, 
44, ryc. 6: 4–10). Na podstawie tych skromnych 
danych porównawczych można wnosić, że naczy-
nia kuliste zaopatrzone w poziome żeberka po-
jawiły się najwcześniej w 2. połowie XIII w., ale 
użytkowano je także, a może przede wszystkim, 
w XIV stuleciu.

W cytowanych wyżej opracowaniach doty-
czących obydwu odmian typu I brak informacji 
o sposobie opracowania powierzchni, ściślej o jej 
polerowaniu, która to cecha, jak się wydaje, może 
się wiązać nie tylko z datowaniem znalezisk, ale 
także z przeznaczeniem dla szczególnie znaczą-
cego użytkownika. Interesujące, że w Kołobrzegu 
dokładne polerowanie powierzchni niektórych 
typów dzbanów, także okazów z kulistym dnem 
na sęczkach nawiązujących do odpowiednich 
form kamionkowych i czerwonych, pojawia się  
w 2. połowie XIII w., ale szczególnie występuje 
w 2. połowie XIV w. (Rębkowski 1995, 31–39). Na 
terenie Dolnej Saksonii już w XIII i na począt-
ku XIV w. pojawiły się siwione dzbany z polero-
waną powierzchnią o formach identycznych jak 
kamionkowe (za: Rębkowski 1995, 38). Nigdzie 
poza Szczecinem nie zaobserwowano dotychczas 
polerowania ścianek garnków z kulistym dnem, 
okazów niewielkich, przeznaczonych do picia, 
z których żaden nie posiada odpowiedników 
w grupie naczyń kamionkowych. W świetle po-
wyższego trudno wyjaśnić czas pojawienia się tego 
zabiegu w Szczecinie. Na podstawie przesłanek 

stratygraficznych polerowane naczynia z kulistym 
dnem typu I należy osadzić przed połową XIV w., 
najpewniej w 1. połowie tego stulecia.

Typ II
Małe garnki z wyraźnie wydłużoną częścią 

przybrzeżną, z brzegiem nieznacznie odchylo-
nym na zewnątrz, niekiedy z bardzo słabo za-
znaczonym wrębem, z krawędzią wylewu prze-
ważnie zaokrągloną. Średnice wylewu mierzyły 
9–10 cm, wyjątkowo 13 cm. W nawarstwieniach 
związanych z omawianym okresem I znaleziono 
tylko 8 egzemplarzy: 7 z nich pochodzi z wykopu 
XII: 4 z warstwy IV, a 3 ze związanej z nią dolnej 
części jamy-piwniczki oraz 1 z nasypiska wykopu 
fundamentowego prezbiterium kościoła w wyko-
pie IV (tabela 33). Należy dodać, że 3 ułamki po-
chodzące także z warstwy IV w wykopie XII mają 
cechy zbliżone do typu I i II, ale trudno zdecydo-
wać, do którego należą. Ponadto 7 ułamków zna-
leziono w warstwach okresu II. W obrębie typu II 
wyróżniono trzy odmiany: 1 – grupującą okazy 
niezdobione, 2 – naczynia zdobione cienko ryty-
mi żłobkami i 3 – egzemplarze zdobione szeroki-
mi, płytkimi żłobkami, ale większość fragmentów 
zaliczono tylko ogólnie do typu II (ryc. 48).

Z warstwy IV w wykopie XII pochodzi frag-
ment brzegu zaliczony do odmiany 2, pozostałe 
zaliczono ogólnie do typu II. Okaz odmiany 2 
o powierzchni starannie wygładzonej był wyko-
nany z gliny z domieszką piasku, natomiast w tej 
samej warstwie zewnętrzne polerowanie aż do 
połysku zaobserwowano na egzemplarzu typu II, 
wykonanym z gliny bez domieszki. Wszystkie na-
czynia omawianego typu były dobrze wypalone, 
jeden tylko okaz wykazywał cechy niedosiwienia.

Nieliczne okazy typu II, w dodatku zacho-
wane jedynie w postaci fragmentów przybrzeż-
nych, uniemożliwiają określenie wyglądu całego 
naczynia. Bowiem podobnie ukształtowane par-
tie przybrzeżne mają zarówno niewielkie garn-
ki z kulistym dnem z 2. połowy XIII i 1. połowy 
XIV w. znane z Cedyni nad Odrą (Nawrolski 
1973, 276, tabl. III) czy z Lelkendorf, Kr. Tete-
row (Schoknecht 1989, 367, ryc. 14b), z Kieve II,  
Kr. Röbel w Meklemburgii (Mulsow 1990, 194, 
ryc. 18p), ale też garnki kuliste na nóżkach  
z XIV–XV w. znane na przykład z Lubeki (Me-
yer D. 1980, ryc. 29,3) czy z Kieve I (Mulsow 
1990, ryc. 15), a także niektóre kubki z kuli-
stym dnem na sęczkach z 2. połowy XIII w., jak 
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okaz z Pasewalk (Hoffmann, Wiethold 1999, 90,  
ryc. 4: d), i dzbany z kulistym dnem na sęczkach, 
jak okaz z Magdeburga z obiektu datowanego na 
okres od połowy XIII do połowy XIV w. (Nickel 
1959, 132, ryc. 5: b i 6: d). Do naszego okazu od-
miany 2 najbardziej nawiązuje część przybrzeżna 
wspomnianego wyżej kubeczka z Pasewalk.

W świetle analogii można przyjąć, że naczy-
nia z kulistym dnem o brzegach ukształtowanych 
podobnie jak w typie II trwają od połowy XIII 
do początku XV w. Natomiast w Szczecinie, je-
śli można wnioskować na podstawie przesłanek 
stratygraficznych, pojawiły się nie wcześniej niż 
w ciągu 1. połowy XIV w., ale były użytkowane 
także po połowie tego stulecia.

Typ III
Należą do niego garnki z kulistym dnem, 

często z wyraźnie czytelną, stożkowatą szyjką, 
z brzegiem odgiętym na zewnątrz, zaopatrzone 
w mniej lub bardziej wykształcony wrąb do po-
krywy, z wylewem na ogół zgrubiałym wałeczko-
wato, z krawędzią dziobkowato zadartą w górę. 
W nawarstwieniach okresu I tworzą największą, 
liczącą 49 okazów, grupę. Pojedyncze egzem-
plarze zbierano z niemal każdej warstwy, jednak 
szczególnie licznie wystąpiły w wykopie IV, w za-
sypisku wykopu fundamentowego kościoła zam-
kowego budowanego w latach 1346–1347, oraz 
w wykopie XII w warstwach IV i IIId, a też w ja-
mie związanej z warstwą IV. Ponadto, z powodu 
zachowania w postaci zbyt małych ułamków, nie-
których z nich nie można pewnie zaklasyfikować: 
4 fragmenty mogły należeć do typu II lub III,  
a 7 egzemplarzy do typu od III do V (tabela 33). 
Należy dodać, że garnki typu III występowały 
także, choć w znacznie mniejszej liczbie, w na-
warstwieniach okresu II. W ramach omawianego 
typu zostały wydzielone dwie odmiany (ryc. 48).

Odmiana 1
Grupuje okazy bez czytelnej szyjki, z brze-

giem niezbyt zdecydowanie odchylonym na ze-
wnątrz, ze słabo zaznaczonym wrębem do pokry-
wy. Można wśród nich wyróżnić trzy warianty:  
a – garnki niezdobione, b – zdobione nieco poni-
żej brzegu szerokim pasmem poziomych żłobków  
(ryc. 10: 1) i c – naczynie z silniej odchylonym 
brzegiem, zdobione pasmem szerokich, płyt-
kich żłobków. Do odmiany 1 zaszeregowano 

tylko 15 naczyń, które zawsze występowały ra-
zem z okazami odmiany 2 (por. tabela 33). Jeśli 
można wnosić na podstawie średnic wylewu, były 
to garnki o bardzo zróżnicowanej wielkości, za-
pewne dostosowanej do odpowiedniej funkcji. 
Ich średnice wylewu mieściły się w granicach 
9–23 cm, najczęściej jednak wynoszącej 9–15 cm. 
Jedynie dwa okazy miały 17 cm, a największy, 
o średnicy 23 cm, pochodził z dolnej części jamy 
związanej z warstwą IV w wykopie XII. Wszyst-
kie mają starannie wygładzoną powierzchnię ze-
wnętrzną. Wykonywano je głównie z gliny z do-
mieszką piasku, o zróżnicowanej ilości, niekiedy 
tylko z grubszymi ziarnami żwiru. Przeważnie 
wykazują dobry, twardy wypał, nieliczne tylko 
były słabo wypalone. Większość miała jedno-
barwne przełamy.

Naczynia odpowiadające niezdobionym garn-
kom odmiany 1 były na terenie Dolnej Saksonii 
znane już w 1. połowie XII w., także w XIII stu-
leciu (Janssen 1966, 50, tabl. 1), również w pół-
nocno-zachodniej części Morza Bałtyckiego, 
w Lubece (Hartmann 1978, 104 n.; Gläser 1989, 
26 n.) i Szlezwiku (Lüdtke 1985, tabl. 3). Niektó-
rzy badacze przyjmują, że zdobienie górnej czę-
ści naczyń z kulistym dnem pojawiło się jeszcze 
przed XIII w., ale rozpowszechniło się później 
(Janssen 1966, 50 i 59; Stephan 1982, 106 n.). Na 
Pomorzu Zachodnim naczynia odmiany 1 były 
użytkowane w Cedyni – 2. połowa XIII – XV w. 
(Nawrolski 1973, 278, tabl. II, 5, 8–10), w Star-
gardzie – 2. połowa XIV w. (Rogosz, Nawrolski 
1979, 133, tabl. I), także w klasztorze cystersów 
w Kołbaczu (znane z autopsji), a brzegi o zbliżo-
nej do nich formie są znane również z Kołobrze-
gu (Rębkowski 1995, tabl. III,9). Na terenie Po-
morza Przedniego i Meklemburgii użytkowano je 
od około połowy XIII i w XIV w. (Schäfer 1997, 
312 n., ryc. 7 i dalsze). Masowo produkowano je 
w pracowniach garncarskich znanych z Wreden-
hagen, Kr. Röbel, z 1. połowy XIV w. i Kieve I, 
z około połowy XIV w. Należy jednak zaznaczyć, 
że podobnie uformowane partie przybrzeżne po-
siadały także produkowane tam garnki z kulistym 
dnem na nóżkach (Mulsow 1990, 185 n., ryc. 5: l, 
14,q i 15,a). Na podstawie analogii garnki kuliste 
typu III, odmiany 1 można datować jedynie ogól-
nie na XIII–XIV w., w którym to okresie miesz-
czą się nawarstwienia okresu I.
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Odmiana 2
Najliczniejsza, bo grupująca 33 okazy z brze-

giem na ogół silnie odgiętym na zewnątrz, z wy-
lewem wałeczkowato zgrubiałym na zewnątrz, 
z wyraźnie uformowanym wrębem do pokrywy. 
Charakterystyczną cechą jest także mniej lub bar-
dziej wyodrębniona z brzuśca stożkowata szyjka, 
zdobiona poziomymi żłobkami lub zaopatrzona 
w części górnej w poziomą, ostro zakończoną li-
stwę (ryc. 48). Naczynia są bardzo zróżnicowane 
pod względem wielkości, co zapewne wiąże się 
z różną ich funkcją. Obok będących w przewa-
dze małych i średnich garnków o średnicy wyle-
wu 9–18 cm, występują okazy duże, o średnicy 
20–23 cm, a nawet wielkie, o średnicy 33 cm. Ten 
ostatni pochodzi z wykopu XII, z jamy związa-
nej z warstwą IV. Należy zaznaczyć, że podobnie 
ukształtowane górne partie mają garnki z kuli-
stym dnem, znane z innych stanowisk archeolo-
gicznych. Na podstawie samych części przybrzeż-
nych nie sposób obu tych form od siebie odróżnić. 
Garnki odmiany 2 wykonywano przeważnie z gli-
ny z domieszką różnej ilości piasku, sporadycznie 
także ze żwirem lub całkowicie bez domieszki 
schudzającej. Większość naczyń cechował dobry 
wypał, sporadycznie tylko spotyka się bardzo do-
brze lub słabo wypalone. Zaledwie dwa naczynia 
miały wygładzoną powierzchnię zewnętrzną. Wy-
stępowały niemal we wszystkich warstwach zali-
czonych do okresu I, najliczniej (12 egz.) w za-
sypisku wykopu fundamentowego prezbiterium 
kościoła zamkowego z lat 1346–1347 (tabela 33).

Naczynia typu III, odmiany 2 należą do naj-
częściej użytkowanych od XIII (szczególnie od  
2. połowy) aż do początków XV w. Występują 
masowo na terenach dolnosaskich (Janssen 1966, 
tabl. 9,15, 19), w Magdeburgu (Nickel 1954, tabl. 
XIV; 1959, ryc. 26), na terenach marchii branden-
burskiej (Doppelfeld 1936, ryc. 28; Seyer 1984,  
ryc. 1; Mangelsdorf 1985, ryc. 2f; Schulz M. 1995, 
ryc. 6; Marcinkowski 1999, ryc. 11), w Lubece i Szle-
zwiku (Hartmann 1978, ryc. 33; Meyer D. 1980,  
ryc. 27; Gläser 1985, ryc. 56; 1989, ryc. 25–6; Lüdt-
ke 1985, tabl. 7), na Pomorzu Przednim i w Mek-
lemburgii (Schoknecht 1982, ryc. 41b; 1984, ryc. 
2,4; 1985, ryc. 20c; Schmidt 1990, tabl. 3; Schäfer 
1993, 154 n., ryc. 6 i in.). Na tym terenie ich wyrób 
potwierdzają znaleziska w pracowniach garncar-
skich w Daberkow, Kr. Demmin – 2. połowa XIII –  
XV w. (Warnke 1966, 263, ryc. 179a–b), Wre-
denhagen i Kieve I, Kr. Röbel – 1. połowa XIV 

do około połowy XV w. (Mulsow 1990, 175 n.,  
ryc. 5 i 14).

Występują także na wielu stanowiskach za-
chodniopomorskich. Okazy najbardziej zbliżo-
ne formą do szczecińskich są znane ze Stargardu, 
z nawarstwień datowanych ogólnie na XIII w. (Ro-
gosz, Nawrolski 1979, 133 n., tabl. I,4–5), z Ce-
dyni z 2. połowy XIII i XIV w. (Nawrolski 1973,  
280 n.), z Trzebiatowa z 2. połowy XIII w. (Nawrol-
ski, Rogosz 1982, 89, tabl. I,8–11) i z Wolina z końca  
XIII i XIV w. (Cnotliwy 2010, 273 n.). Znane z Ko-
łobrzegu garnki z kulistym dnem wykazują lokalne 
piętno, różniąc się od innych sposobem potrakto-
wania brzegu, stąd trudno je porównywać ze szcze-
cińskimi. Najbardziej zbliżone znajdowano głównie 
w poziomach datowanych na 2. połowę XIII w. (cho-
dzi o typy 2, 5 i 13), ale użytkowano je aż do schył-
ku XIV stulecia (Rębkowski 1995, 26 n., tabl. X,11, 
XVIII, 2, XIX, 9).

Wydaje się, że szczególną uwagę należy zwró-
cić na dwie cechy garnków odmiany 2: na wiel-
kość naczyń i element zdobniczy (może także 
o znaczeniu funkcjonalnym?) w postaci pozio-
mej listwy. Na wszystkich stanowiskach, tak-
że w Szczecinie, przeważają okazy niewielkie 
i średniej wielkości, natomiast egzemplarze duże, 
o średnicy wylewu ponad 20 cm, występują rzad-
ko i wydają się młodsze. Na szczecińskim zam-
ku pojedyncze garnki o średnicy wylewu 20– 
23 cm znaleziono w wykopie XII w warstwie IIIf, 
w dolnej części jamy związanej z warstwą IV,  
a także w jej zasypisku, a dwa okazy w warstwie 
IV. W Kołobrzegu duże garnki z kulistym dnem 
(por. typy 3, 12–13 i 15–16) występują co prawda 
już w 2. połowie XIII w., ale znacznie częściej od 
końca tego stulecia przez cały XIV w. (Rębkow-
ski 1995, 27–29). W Wolinie ich obecność odnoto-
wano w 2. połowie XIV w. (Cnotliwy 2010, 274). 
Na terenie Pomorza Przedniego i Meklemburgii 
wielkie garnki są coraz częstsze w znaleziskach, 
poczynając od datowanych po połowie XIII w.  
i na XIV w. (Schäfer 1997, 312 n., ryc. 7 i dalsze). 
Bardzo duże okazy są znane z Daberkow, Kr. 
Demmin z końca XIII – XIV w. (Warnke 1966, 
263, ryc. 179). Przedstawione analogie zdają się 
potwierdzać nasz domysł i są w zgodzie z dato-
waniem nawarstwień okresu I do połowy XIV w.

W grupie omawianych naczyń odmiany 2 
spo  tyka się także niewielkie garnki zaopatrzone 
w ostro zakończone żeberko poziome, umieszczo-
ne prawie tuż poniżej odchylenia brzegu, a więc 
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wyżej niż żeberka, z którymi zetknęliśmy się już 
u naczyń typu I. Pojedyncze tak zdobione garnki 
znaleziono w wykopie XII w warstwach IIId i IV, 
a dwa w wykopie IV w zasypisku rowu fundamen-
towego prezbiterium kościoła. Na innych stanowi-
skach późnośredniowiecznych naczynia odpowia-
dające naszym są spotykane niezmiernie rzadko. 
Wystąpiły m.in. na osadzie w Nowym Polichnie, 
koło Santoka, datowanej na okres po 1270 r. do 
połowy XIV w., a jedno z nich blisko nawiązuje 
do okazów odmiany 2 (Marcinkowski 1999, 270,  
ryc. 11–12). Podobnie datowane analogiczne na-
czynia znaleziono też w obrębie klasztoru cyster-
sów w Kołbaczu (znane z autopsji). Żeberka po-
ziome są częściej spotykane na garnkach z kulistym 
dnem zaopatrzonym w trzy nóżki. Odnotowano je 
w obrębie kilku pracowni garncarskich z XIV w. 
odkrytych na starym mieście w Neubrandenbur-
gu (Schmidt 1990, 16 n., tabl. 5–7). Wydaje się, że 
w przyszłych badaniach warto zwrócić większą 
uwagę na występowanie i chronologię omówio-
nych elementów.

Typ IV
Zaliczono do niego garnki z wyraźnie wyod-

rębnioną, prawie cylindryczną szyjką zdobioną 
żłobkami, z brzegiem silnie odchylonym na ze-
wnątrz, z wykształconym wrębem do pokrywy, 
z wylewem wałeczkowato zgrubiałym (ryc. 48). 
Znamy tylko górne partie naczyń o średnicy wyle-
wu mieszczącej się w granicach 10,5–15 cm (naj-
częstsze 12–15 cm), wyjątkowo tylko dochodzącej 
do 18 cm. Wszystkie miały szorstką powierzchnię. 
Wykonane były głównie z gliny z różnej ilości do-
mieszką piasku, sporadycznie tylko bez domiesz-
ki, były dobrze wypalone, rzadziej bardzo dobrze. 
Wszystkie miały jednobarwne przełamy.

W nawarstwieniach okresu I tworzyły dru-
gą co do liczebności grupę siwaków, liczącą 20 
egzemplarzy. Większość z nich (11 egz.) znale-
ziono, podobnie jak garnki typu III, odmiany 2, 
w zasypisku wykopu fundamentowego kościoła 
w wykopie IV (ryc. 5: 9). Dalszych 5 pozyskano 
z warstw IIId–e w wykopie XII, a pozostałe były 
rozsiane pojedynczo w rożnych poziomach (ta-
bela 33). Występowały także, aczkolwiek mniej 
licznie, w nawarstwieniach okresu II (por. niżej 
podrozdz. IV.2.12.2.1.1).

Garnków typu IV, wyróżnionych w Szczecinie 
na podstawie zachowanych partii przybrzeżnych, 
nie sposób odróżnić od okazów zaopatrzonych 

w trzy nóżki. Jednak, jeśli można sądzić według 
zaledwie kilku znanych nóżek, tylko niektóre 
z nich mogły być w nie wyposażone. Obecność 
obydwu form odnotowano w znaleziskach odno-
szonych najwcześniej do 2. połowy XIII w. i do 
XIV w., choć niektóre są już datowane na 1. po-
łowę XIII w. (Herrmann 1987, 218, ryc. 26, 397/2, 
154 i in.). Naczynia zbliżone do typu IV z okre-
su od połowy XIII do początku XV w. są znane 
na terenach dolnosaskich w rejonie gór Harzu  
(Janssen 1966, 81–83, tabl. 9 i in.; Stoll 1961, 
285 i 348, ryc. 5: 1–6). W tym samym okresie ich 
obecność odnotowano także w Lubece (Meyer D. 
1980, 67 n., ryc. 29,3). Na terenie Meklembur-
gii okaz dobrze datowany monetą na 3. ćwierć  
XIII w. znaleziono w Malkwitz, Kr. Waren 
(Schoknecht 1984, 145 n., ryc. 1,k), a inny w pra-
cowni garncarskiej z 1. połowy XIV w. z Wreden-
hagen, Kr. Röbel (Mulsow 1990, 175, ryc. 7,b). 
Na Pomorzu Zachodnim podobną formę partii 
przybrzeżnych mają w Kołobrzegu garnki typów 
2 i 7 z 2. połowy XIII w. (Rębkowski 1995, 27 n., 
tabl. XV,7 i XIX, 2). Dalsze podobne egzemplarze 
z XIII–XIV w. pozyskano w czasie badań w Star-
gardzie (Rogosz, Nawrolski 1979, 133, tabl. I,6 
i III,7) oraz w Trzebiatowie (Nawrolski, Rogosz 
1982, 89, tabl. I). Na podstawie przedstawionych 
materiałów porównawczych szczecińskie garnki 
typu IV można osadzić jedynie w ogólnych ra-
mach w 2. połowie XIII i w XIV w.

Typ V
Grupuje naczynia z brzuścem zbliżonym do 

jajowatego, z brzegiem silnie odchylonym na ze-
wnątrz, z wyraźnie wykształconym wrębem do 
pokrywy, z wylewem wałeczkowato pogrubio-
nym, niekiedy języczkowato zadartym w górę, 
rzadko także spłaszczonym. Poniżej brzegu są 
zdobione pojedynczym żłobkiem bądź ich więk-
szą liczbą, ale rozmieszczonych w pewnym od-
stępie od siebie, także pasmem delikatnie ry-
tych linii (ryc. 5: 10 i 48). Są to naczynia małe 
i średniej wielkości o średnicy wylewu między 9  
a 15 cm. Wykonywano je z gliny z domieszką pia-
sku, rzadko także z drobnym tłuczniem, dodawa-
nych w zróżnicowanej ilości. Są przeważnie do-
brze wypalone, sporadycznie bardzo dobrze, ale 
także słabo. Wszystkie mają jednobarwny przełam.

W nawarstwieniach okresu I zebrano w su-
mie 10 egzemplarzy, z których po 3 pochodzą 
z wykopu IV, z zasypiska rowu fundamentowego 
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prezbiterium kościoła i z wykopu XII z warstwy 
IIId, a ponadto pojedynczo występowały w wy-
kopie IV w warstwie XIII, w wykopie VII w war-
stwie VIa, zaś w wykopie XII w zasypisku jamy 
związanej z warstwą IV (tabela 33). 

Naczynia z partiami przybrzeżnymi nawią-
zującymi formą do naszych typu V występują na 
terenach dolnosaskich najczęściej od około poło-
wy XIII i w XIV w. (Janssen 1966, 18 n., tabl. 18 
i 19; Stephan 1982, 406, ryc. 10,2–3), także w Lu-
bece (Hartmann 1978, ryc. 33: 26). Niektórych 
nie sposób odróżnić od garnków z kulistym dnem 
na nóżkach, znanych np. z Kilonii, XIII–XIV w. 
i z Oslo, XIV w. (Hinz 1972, 184, ryc. 11, 12; Mo-
laug 1975, 244, ryc. 33,5). Na Pomorzu Zachod-
nim analogiczne formy odkryto w Stargardzie 
(Rogosz, Nawrolski 1979, tabl. I–III), ale brak ich 
zupełnie w Trzebiatowie i w Kołobrzegu. Szcze-
gólną uwagę zwraca wariant ze spłaszczonym 
wylewem pogrubionym nieco do środka, repre-
zentowany przez fragment znaleziony w warstwie 
IIId w wykopie XII, mający bliskie nawiązania 
w dolnosaskich naczyniach z Königshagen i Ben-
gerode, datowanych na 2. połowę XIII i XIV w. 
(Janssen 1966, 10 n., tabl. 4,18–19). Na koniec 
trzeba dodać, że być może do typu IV należałoby 
zaliczyć niektóre ułamki brzegów z warstwy IIId, 
zaliczone ogólnie jako zbliżone do typów III–V.

Typ VI
Ostatni typ garnków z kulistym dnem repre-

zentują zaledwie 3 fragmentarycznie zachowane 
okazy. Należą do dużych, z baniastym brzuścem, 
zdobionym w górnej części pasmem żłobków, 
z brzegiem silnie wychylonym na zewnątrz, 
dziobkowato zakończonym, spotykanym także 
wśród garnków z płaskim dnem. Ich średnice wy-
lewu dochodziły do 21 cm. Pojedyncze fragmenty 
wystąpiły w wykopie IV w warstwie XIII, a w wy-
kopie XII w warstwach IIb i IIId (tabela 33). Dal-
sze trzy ułamki znaleziono w nawarstwieniach 
okresu II. Garnek z warstwy IIId był wykonany 
z gliny bez domieszki schudzającej, pozostałe 
z domieszką piasku, a w przypadku okazu z war-
stwy IIb nawet z dużą ilością drobnego tłucznia. 
Wszystkie były dobrze wypalone.

Naczynia odpowiadające cechom naszego typu 
VI nie należą do częstych. Jak wskazują analogie 
z Magdeburga, Berlina i Neubrandenburga, poja-
wiły się w znaleziskach już u schyłku XIII w., ale 
częściej występowały w 1. połowie XIV stulecia 

(Nickel 1960, ryc. 26,f; Seyer 1984, 92, ryc. 1,b; 
Schmidt 1990, 7 n., tabl. 5). W Neubrandenburgu 
były to duże naczynia o pojemności dochodzącej 
do 5 l. Podobne partie przybrzeżne miały niektóre 
okazy ze Stargardu, datowane ogólnie na XIV w. 
(Rogosz, Nawrolski 1979, 136 n., tabl. I). Zbliżo-
ne do nich garnki, także egzemplarze z płaskim 
dnem, z brzegiem może silniej wychylonym, za-
winiętym w dół, użytkowano, jak wskazują znale-
ziska z Magdeburga, Cedyni i Trzebiatowa, aż do 
początku XVI w. (Stoll 1979, 205 n., ryc. 3; 1985, 
260, ryc. 5: d; Nawrolski 1973, 286, tabl. 12–13; 
Nawrolski, Rogosz 1982, 92, tabl. I).

III.2.11.2.2. Garnki z kulistym dnem na nóżkach
Są bez wątpienia młodszą formą rozwojo-

wą okazów z kulistym dnem. Powstały w ciągu  
2. połowy XIII w., a upowszechniły się w XIV w. 
Szczególnie licznie występują na różnych stano-
wiskach w nawarstwieniach z 2. połowy XIV w. 
(Strauss 1926; Schirmer 1939, 18 n.; Stoll 1961, 
351; Rębkowski 1995, 29). W warstwach związa-
nych z I okresem szczecińskiego zamku znalezio-
no zaledwie 2 należące najprawdopodobniej do 
nich fragmenty przybrzeżne oraz 4 nóżki.

Z wykopu IV, z zasypiska rowu fundamento-
wego kościoła pochodzi fragment niewielkiego 
naczynia (średnica wylewu 10 cm) z brzegiem 
odchylonym na zewnątrz, zaopatrzonym we wrąb 
do pokrywy, ze śladem taśmowatego ucha, zdo-
biony szerokimi, głębokimi żłobkami. Analogicz-
ny, prawie w całości zachowany egzemplarz z po-
ziomu datowanego na około połowę XIV w., jest 
znany z Kołobrzegu (Rębkowski 1995, 29, tabl. 
XXXI,11).

Drugi fragment znaleziono w warstwie IV 
w wykopie XII. Należał do dużego naczynia 
o średnicy wylewu 22 cm, z brzegiem zgrubiałym, 
odchylonym na zewnątrz. Był wykonany z gliny 
z domieszką piasku i drobnego tłucznia. Liczne 
analogiczne naczynia, ale zaopatrzone w słabo 
zarysowane żeberka poziome, pochodzą z pra-
cowni garncarskich z XIV w. odkrytych w Neu-
brandenburgu (Schmidt 1990, tabl. 6–7 i 18).

Nóżki oderwane do naczyń znaleziono w war-
stwie XII w wykopie IV oraz w IV (2 egz.) w wy-
kopie XII. Ich rozmiary wskazują, że należały do 
niewielkich garnków. Jedynie masywny, okopcony 
okaz z warstwy IIId w wykopie XII można wiązać 
z większym garnkiem kuchennym. Należy do-
dać, że same nóżki występowały na szczecińskim 
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zamku znacznie częściej w zespołach datowanych 
na okres po połowie XIII w.

Na Pomorzu Zachodnim najstarsze naczynia 
kuliste na nóżkach, datowane na 2. połowę XIII 
i XIV w., są znane ze Stargardu, Trzebiatowa 
i Kołobrzegu (Rogosz, Nawrolski 1979, 139, tabl. 
VIII; Nawrolski, Rogosz 1982, 25, tabl. III; Ręb-
kowski 1995, 29).

Kontynuacją omawianego typu naczyń były 
masowo produkowane i powszechnie użytkowane 
w XV–XVII w. naczynia ceglaste, z białej i żółtej 
gliny, często z rurkowatymi uchwytami, najczę-
ściej pokryte wewnątrz szklistą, różnobarwną 
polewą.

III.2.11.2.3. Garnki z płaskim dnem
Wśród siwaków wiążących się z I okresem 

zamku szczecińskiego niewielką grupę naczyń 
stanowią zaopatrzone w płaskie dno. Po części 
wynika to z silnego rozdrobnienia materiałów ce-
ramicznych, także samych części przybrzeżnych, 
utrudniających wyodrębnienie i klasyfikację. Nie-
liczne, na co już zwracaliśmy wyżej uwagę, mo-
gły być uznane za garnki z kulistym dnem. Za 
należące do garnków z płaskim dnem uznano 
zaledwie 12 fragmentów przybrzeżnych oraz 22 
ułamków den, w tym 6 warunkowo. Trzeba jed-
nak pamiętać, że przynajmniej do połowy XIV w. 
zapotrzebowanie na ten rodzaj naczyń zaspoka-
jały garnki wczesnośredniowiecznych typów G, J, 
w mniejszej skali także K i R, produkowane wciąż 
jeszcze przez słowiańskich garncarzy.

Wiele wskazuje, że w Szczecinie niektóre typy 
garnków siwych z płaskim dnem (typy I, II, VI 
i VII) wykazują nawiązania do starszych wzor-
ców z rodzin typów D, G, J. Jest to dobrze czytel-
ne w sposobie kształtowania brzegów, także den, 
oraz w grubości ścianek. Wszystkie są całkowicie 
obtaczane. Zmienił się sposób przygotowania 
masy ceramicznej, do której dodawano więcej pia-
sku niż drobnego tłucznia, rzadko w dużej ilości. 
Wszystkie wykazują też dobry wypał, sporadycz-
nie bardzo dobry, przeprowadzany na nowy spo-
sób w atmosferze redukcyjnej. Dowodzi to prze-
mian zachodzących w miejscowym garncarstwie 
pod wpływem obcym, czytelnych już od 4. deka-
dy XIII w., co potwierdzają znaleziska z dobrze 
datowanych nawarstwień szczecińskiego subur-
bium. Trudno powiedzieć, czy słowiańscy garn-
carze ograniczali się tylko do wyrobu garnków 
z płaskim dnem, czy zaczęli produkować także 

nowe, typowo późnośredniowieczne formy na-
czyń według obcych wzorów. Te kwestie mogłyby 
w przyszłości wyjaśnić dopiero odkrycia pracowni 
garncarskich w Szczecinie.

Także w Kołobrzegu już od początku istnienia 
miasta lokacyjnego odnotowano obecność siwych 
garnków z płaskim dnem (chodzi tu o tamtejsze 
typy 4–5 i 7–8) nawiązujących do naczyń o fak-
turze wczesnośredniowiecznej (Rębkowski 1995, 
31–32 i 38), jednakże tu wiąże się źródło ich po-
wstawania z wzorami pochodzącymi wprost z Tu-
ryngii i Górnej Saksonii (Rębkowski 2001, 199, 
przypis 2). Ten sam autor zauważył dalej (2001, 
200), że obcy przybysze w tym mieście byli także 
odbiorcami wyrobów produkowanych w tradycyj-
ny sposób.

Zróżnicowanie partii przybrzeżnych garnków 
z płaskim dnem znalezionych na szczecińskim 
zamku w nawarstwieniach z różnych okresów po-
zwoliło wyróżnić siedem typów i dwie formy spe-
cjalne, przeżytkowe (ryc. 49). Prowadzący badania 
na szczecińskim suburbium wzbogacili ich liczbę 
do trzynastu (Dworaczyk 2003, 307, ryc. 156).

Typ I
Gromadzi garnki baniaste, z brzegiem łagod-

nie wychylonym na zewnątrz, z zaokrągloną 
krawędzią wylewu, z brzuścem zdobionym po-
ziomymi żłobkami. Z nawarstwień okresu I po-
zyskano zaledwie pojedyncze okazy z warstw IIIe 
i IV w wykopie XII, dalszych kilka egzemplarzy 
znamy z okresu II. Nawiązują one do niektórych 
form partii przybrzeżnych wczesnośredniowiecz-
nych garnków rodzin typów D, G (szczególnie 
w typie XII, który pojawił się w końcu XII w.) 
i G1 (Łosiński, Rogosz 1983a, 212, ryc. 179, 2a–b; 
184, 3c; 186, 1a). Na szczecińskim suburbium trzy 
podobne okazy znaleziono w wykopie III, w war-
stwie IX, w 17 poziomie konstrukcji drewnianych 
z 1. połowy XIII w. (Dworaczyk, Kowalska 2003a, 
207). Ponadto są znane z 2. połowy XIII – XIV w. 
z obrębu lokacyjnego miasta w Pyrzycach (Cnot-
liwy, Nawrolski 1996, 329, ryc. 8, 3).

Typ II
Zaliczono do niego okazy z najpewniej ba-

niastym brzuścem zdobionym żłobkami, z brze-
giem silnie odgiętym na zewnątrz, z wylewem 
skośnie ściętym w dół. Średnica jednego z naczyń 
mierzyła 15 cm. W wykopie XII dwa okazy zna-
leziono w warstwie IV, jeden w IIId. Dalsze są 
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znane z nawarstwień okresu II, i z terenu subur-
bium z poziomu datowanego na 5. dekadę XIII 
w. (Dworaczyk, Kowalska 2003a, 207, ryc. 117, 1). 
Formy brzegów tego typu nawiązują do niektórych 
starszych naczyń rodziny typów D (Łosiński, Ro-
gosz 1983a, 212, ryc. 179, 4c i 8c). Na terenie Po-
morza Zachodniego pokrewne naczynia są znane  
z 2. połowy XIII w. w Kołobrzegu, typ 5 (Rębkow-
ski 1995, 31/32, tabl. VI,12), w Stargardzie (Ro-
gosz, Nawrolski 1979, tabl. II,13), a w Gdańsku 
w 2. połowie XIV w. (Kruppé 1981, tabl. 5,1). Na 
innych terenach garnki kuliste z podobnie ukształ-
towanymi brzegami występują już od 2. połowy 
XII w. na stanowiskach dolnosaskich (Janssen 
1966, 14, tabl. 2), później w XIII–XIV w. w Lube-
ce (Hartmann 1978, 104, ryc. 40; Laggin 1989, ryc. 
5; Gläser 1989, 65, ryc. 25–26) oraz w Neubran-
denburgu (Schmidt 1990, tabl. 26).

Typ III

Naczynia tego typu charakteryzują się pogru-
bionym brzegiem odchylonym na zewnątrz, ze 
spłaszczonym wylewem, słabo zarysowanym wrę-
bem i okapem. Zaledwie jeden fragment pocho-
dzi z warstwy XIII w wykopie IV, a parę dalszych 
z nawarstwień okresu II. W Szczecinie najstar-
sze trzy egzemplarze tego rodzaju odnotowano 
w obrębie suburbium, w poziomie datowanym na  
5. dekadę XII w. (Dworaczyk, Kowalska 2003a, 
207). Identyczne formy są znane z 2. połowy 
XIII w. w Kołobrzegu (Rębkowski 1995, 31 n.), 
w Wolinie w XIV w. (Cnotliwy 2010, 275), także 
w Elblągu od schyłku XIII w. (Nawrolscy 1986,  
ryc. 29,9).

Typ IV

Grupuje garnki z brzegiem silnie wychylonym 
na zewnątrz, z kanciastą, skośną krawędzią wyle-
wu, z w pełni wykształconym wrębem do pokry-
wy, z czytelnym, zaokrąglonym okapem, jeden ze 
średnicą wylewu 18 cm. W nawarstwieniach okre-
su I znaleziono 4 egzemplarze, które pojedyn-
czo odnotowano w wykopie VII w warstwie VIa 
oraz w wykopie XII w warstwach IIIe, IV i w za-
sypisku jamy związanej z warstwą IV. Liczniej 
wystąpiły w poziomach związanych z okresem 
II. Na terenie szczecińskiego suburbium ten typ 
brzegu odnotowano w wykopie III w warstwach 
IX i X, w poziomach konstrukcji drewnianych 

datowanych na czasy 3.–5. dekady XIII w. (Dwo-
raczyk, Kowalska 2003a, 183 n., ryc. 111,2 i 156). 
W znaleziskach kołobrzeskich nawiązują do nie-
których brzegów garnków typu 1, datowanych na  
2. połowę XIII w. (Rębkowski 1995, 31, tabl. VII,1 
i XIII,2). Są także znane w Pyrzycach, gdzie zna-
leziono je w obiektach z 2. połowy XIII i z XIV w. 
(Cnotliwy, Nawrolski 1996, 314 i 325, ryc. 8, 7 i 10),  
w Elblągu, z lat 1237–1270 (Nawrolscy 1986,  
ryc. 29, 6–8), także w Lubece, w XIV w. (Hart-
mann 1978, 104, ryc. 39,23 i in.).

Typ V
Zaliczono do niego tylko dwa garnki z brze-

giem silnie wychylonym na zewnątrz, z wylewem 
łagodnie zaokrąglonym, z czytelnym wrębem 
i spiczastym okapem. Znaleziono je w wykopie 
VII w warstwie VIa (średnica wylewu 15 cm)  
i w wykopie XII w warstwie Vd (średnica wylewu 
14 cm). Sposobem uformowania brzegu są bardzo 
bliskie okazom wczesnośredniowiecznego typu G1 
(Łosiński, Rogosz 1983a, ryc. 186, 4a). W wykopie 
III na terenie suburbium pojedyncze okazy zna-
leziono w warstwach IX i X, w poziomach kon-
strukcji drewnianych datowanych na okres 3.–5. 
dekady XIII w. (Dworaczyk, Kowalska 2003a,  
193 n., ryc. 103,1). Na innych stanowiskach za-
chodniopomorskich, w Kołobrzegu i w Pyrzy-
cach, odnotowano ich obecność w nawarstwie-
niach datowanych na 2. połowę XIII i 1. połowę 
XIV w. (Rębkowski 1995, 32, tabl. III,5 i XXVI,1; 
Cnotliwy, Nawrolski 1996, 314, ryc. 11,4 i 31,1). 
Niska frekwencja okazów typu V nie upoważnia 
– bez daleko posuniętej ostrożności – do uznania 
ich za element typowy tylko dla okresu XIII do 
poło wy XIV w.

Dna. Z omówionymi wyżej garnkami można 
łączyć dwa niewyodrębnione dna typu I: jedno 
odmiany a, pochodzące z warstwy IIIf w wyko-
pie XII, a drugie, nieznacznie wklęsłe, ze śred-
nicą 10 cm z zasypiska rowu fundamentowego 
kościoła w wykopie IV. Obydwa należą do naczyń 
całkowicie obtaczanych, cechujących się grubymi 
ściankami. Do garnków należało też 5 nieznacz-
nie wyodrębnionych den typu II: trzy odmiany  
a znaleziono w wykopie IV w warstwach XII 
i XIII oraz w wykopie XII w warstwie IIId, a dwa 
odmiany b w wykopie XII w warstwie IV. Dalsze 
okazy den wiążące się z garnkami należą do typu 
IV. Trzy okazy z niewielką stopką należą do od-
miany a1, wszystkie z warstwy IV w wykopie XII. 
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Dalszych 11 z ostrą, wyrazistą stopką zaliczono 
do odmiany a2, z których jeden pochodzi z war-
stwy IIId w wykopie XII, a pozostałe z zasypiska 
rowu fundamentowego kościoła w wykopie IV, 
zaś 2 egzemplarze z dużą ostrą stopką odmia-
ny a3 pochodzą z warstwy IIIe w wykopie XII  
(ryc. 54 i 55).

III.2.11.2.4. Miski

Misy ceramiczne, typowe naczynia kuchen-
ne, nie należą do często spotykanych znalezisk, 
w przeciwieństwie do drewnianych, masowo 
produkowanych i użytkowanych w ciągu XIII  
i XIV w. Zachowały się niestety w postaci niewiel-
kich fragmentów przybrzeżnych, co w niektórych 
przypadkach może budzić wątpliwości odnośnie 
do ich klasyfikacji. Sądząc według grubości ścia-
nek, były to naczynia stosunkowo duże, masywne. 
Na podstawie ukształtowania partii brzegowych 
zostały wyróżnione trzy typy oraz formy specjalne 
(ryc. 50). W nawarstwieniach związanych z okre-
sem I znaleziono 5 mis typu I, 1 typu II i 2 formy 
specjalne.

Typ I

Zaliczono do niego okazy z prawie prostym 
brzegiem, niekiedy lekko odchylonym na ze-
wnątrz, z nieco pogrubionym, spłaszczonym wy-
lewem, zapewne z głębokich naczyń. 4 egzem-
plarze pozyskano z wykopu XII: 3 z warstwy IV  
(ryc. 50: 2, 3 i 6), 1 z IIId (ryc. 50: 1), a kolejny 
w wykopie IV, z warstwy XIII. W Kołobrze-
gu gliniane, siwe misy pojawiły się, także nie-
licznie, dopiero w nawarstwieniach ze schyłku  
XIII w. (Ręb kowski 1995, 34, tabl. XI,9). Ich 
obecność odnotowano także na innych stanowi-
skach, w nawarstwieniach datowanych przeważ-
nie ogólnie na 2. połowę XIV i XV w. (Nawrolski 
1973, tabl. IX,12; Nawrolski, Rogosz 1982, tabl. 
II; Kruppé 1981, tabl. 52).

Typ II

Grupuje okazy z brzegiem silnie wychylonym 
i pogrubionym na zewnątrz, niekiedy profilowa-
nym. Z omawianego okresu pochodzi zaledwie 
1 ułamek, zdobiony poniżej wylewu dwoma rzę-
dami pionowych dołków, znaleziony w wykopie 
IV w warstwie IV (ryc. 50: 10). Brak do niego 
analogii.

Formy specjalne mis
Z wykopu XII, z warstwy IIId wydobyto frag-

ment dużej misy z uchem (zachował się tylko 
ślad), z szeroką, profilowaną, partią przybrzeżną 
(ryc. 50: 15), a wykopie V, w warstwie IIc ułamek 
z zaokrąglonym wylewem, z ukształtowanym 
okapem (ryc. 50: 14).

III.2.11.2.5. Miseczki
W odróżnieniu od masywnych, grubościen-

nych mis są to niewielkie, delikatne, cienkościen-
ne naczynia, na ogół płytkie, najpewniej w kształ-
cie odcinka kuli, zaopatrzone w płaskie dno. 
Wydaje się, że pełniły funkcje naczyń stołowych. 
Zachowały się niestety tylko w postaci niewielkich 
fragmentów przybrzeżnych. W nawarstwieniach 
okresu I znaleziono zaledwie 5 egzemplarzy, kil-
ka dalszych pochodzi z okresu II. Na podstawie 
różnic w sposobie ukształtowania brzegu wyróż-
niono trzy typy.

Typ I
Grupuje okazy z brzegiem nieco zgrubiałym 

na zewnątrz, z na ogół zaokrągloną krawędzią 
wylewu. Średnica wylewu jednego z nich mierzy-
ła 18 cm. Dwa egzemplarze pochodzą z wykopu 
IV z zasypiska rowu fundamentowego kościoła 
(ryc. 51: 1 i 3), trzeci z warstwy IV w wykopie XII 
(ryc. 51: 2).

Typ II
Zaliczono do niego miseczki zdobione pozio-

mymi żłobkami, z brzegiem zgrubiałym, o prze-
kroju trójkątnym, nieco zagiętym do środka.  
Z okresem I można wiązać tylko jeden okaz pocho-
dzący z warstwy IIId w wykopie XII (ryc. 51: 6).

Typ III
Zawiera miseczki głębsze niż poprzednie, 

z brzegiem odchylonym na zewnątrz, czasem od 
zewnątrz podciętym, z zaokrąglonym wylewem. 
W okresie I reprezentuje go zaledwie jeden okaz 
wydobyty z zasypiska rowu fundamentowego ko-
ścioła zamkowego (ryc. 51: 8).

III.2.11.2.6. Dzbany
Wśród naczyń siwych dzbany, należące głów-

nie do naczyń stołowych, tworzą drugą po garn-
kach z kulistym dnem grupę naczyń. W nawar-
stwieniach związanych z okresem I pozyskano 
52 egzemplarze, zachowane na ogół w postaci 
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niewielkich fragmentów przybrzeżnych. Ten stan 
rzeczy utrudnił zabiegi typologiczne. Przeważają 
dzbany z płaskim dnem, ale niektóre formy czę-
ści przybrzeżnych, jak można wnosić na podsta-
wie analogii, posiadały także okazy z kulistym 
dnem zaopatrzonym w tzw. sęczki. Z dzbana-
mi można łączyć niektóre typy i odmiany den  
(25 egz.). Na podstawie zróżnicowanych form czę-
ści przybrzeżnych wyróżniono cztery typy dzba-
nów. Ich rozmieszczenie w poszczególnych wyko-
pach i warstwach przedstawiają tabele 4a, 7 i 20.

Typ I
Zaliczono do niego dzbany z baniastym brzuś-

cem, z krótką lub nieco wydłużoną, prawie cylin-
dryczną szyjką, z brzegiem odchylonym na ze-
wnątrz. Różnice w sposobie kształtowania brzegu 
stanowiły podstawę wyróżnienia czterech odmian 
(ryc. 52).

Odmiana 1
Cechują ją brzegi proste, nieznacznie odchy-

lone na zewnątrz, z zaokrąglonym wylewem 
i dziobkowato uformowanym okapem. Jeśli moż-
na wnosić na podstawie średnicy wylewu, były to 
naczynia małe (średnica 7–9 cm) i średniej wiel-
kości (średnica 11 cm). Do tej odmiany zaliczono 
9 egzemplarzy. Na uwagę zasługuje dzban z dol-
nej części jamy związanej z warstwą IV w wy-
kopie XII, który można było w znacznej części 
zrekonstruować. Jest to naczynie z silnie bania-
stym brzuś cem zdobionym pasmami podwójnych 
żłobków, z krótką szyjką ornamentowaną pa-
smem żłobków, z szerokim nerkowatym w prze-
kroju uchem, z wyodrębnionym dnem wklęsłym, 
z ostrokątną stopką. Dzban ten miał 18 cm wyso-
kości, brzeg o średnicy 8,7 cm, dno 11,5 cm, naj-
większą wydętość brzuśca 18,3 cm. Jeśli można 
sądzić na podstawie zachowanych fragmentów 
przybrzeżnych i den, większość okazów odmiany 
1 wykazuje ślady całkowitego obtaczania, niektó-
re – jak opisany wyżej – bardzo silnego. Wyko-
nywano je z głównie z gliny z domieszką piasku, 
sporadycznie ze żwirem, niekiedy bez przymiesz-
ki. Wszystkie miały wypał twardy, rzadko bardzo 
twardy. Jedynie dwa dzbany z warstwy IV w wy-
kopie XII miały polerowaną powierzchnię. Naj-
liczniej wystąpiły w wykopie XII: 1 w warstwie 
IIId, 5 w warstwie IV, 1 w dolnej części jamy 
związanej z warstwą IV, a wykopie IV w zasypi-
sku rowu fundamentowego kościoła (ryc. 6: 8).

Dzbany omawianej odmiany należą do typo-
wych naczyń XIII–XIV w. Niektóre okazy, szcze-
gólnie cechujące się wydłużoną szyjką, ostro zary-
sowanym okapem i małą średnicą wylewu są jakby 
kopiami naczyń wczesnokamionkowych. Na tere-
nach dolnosaskich, północnoniemieckich, a także 
w południowej Skandynawii były użytkowane od 
połowy XIII po XV w. (Janssen 1966, 116, tabl. 7 
i in.; Schulz M. 1995, 55, ryc. 24; Carlsson 1982, 
10, ryc. 17). Na terenie Meklemburgii szcze-
gólnie często wyrabiano je w znanych pracow-
niach garncarskich z XIV w. odkrytych w Kieve,  
Kr. Röbel i w Neubrandenburgu (Mulsow 1990, 
188, ryc. 17; Schmidt 1990, 19, tabl. 22).

Na Pomorzu Zachodnim są znane na wie-
lu stanowiskach datowanych na 2. połowę XIII 
i XIV w., w Stargardzie (Rogosz, Nawrolski 1979, 
138 n., tabl. VII), w Trzebiatowie (Nawrolski, Ro-
gosz, 1982, 93, tabl. II, 7–8), w Pyrzycach (Cnot-
liwy, Nawrolski 1996, 315, ryc. 31), na zamkach 
rycerskich w Płotach i Dobrej Nowogardzkiej 
(znane z autopsji). W obrębie klasztoru cysterek 
w Cedyni pojawiły się dopiero w warstwach z XIV 
i początku XV w. (Nawrolski 1973, 290, tabl. 
VIII, 9 i 11). Dzbany naszej odmiany 1 nawiązu-
ją także do niektórych okazów typu 1b z płaskim 
dnem, znanych z Kołobrzegu z zespołów dobrze 
datowanych na 2. połowę XIII i 1. połowę XIV 
w. (Rębkowski 1995, 33, tabl. X,9, XL,7, XLIX, 
11). Tak więc w świetle analogii, ze szczególnym 
uwzględnieniem znalezisk kołobrzeskich, szcze-
cińskie dzbany typu I, odmiany 1 można datować 
najwcześniej na 2. połowę XIII w. Wydaje się, że 
znacznie częściej były użytkowane w 1. połowie 
XIV w., co potwierdza ich frekwencja w zasypisku 
rowu fundamentowego z okresu budowy kościo-
ła zamkowego w latach 1346–1347. W nawar-
stwieniach II okresu dziejów zamku występowały 
rzadko, najczęściej już we wtórnym złożu.

Odmiana 2
Zaliczono do niej dzbany z brzegiem bardziej 

odchylonym na zewnątrz niż w odmianie 1, za-
opatrzonym w wyraźnie, ale nie ostro, wykształ-
cony okap (niekiedy zdobiony ukośnymi nacię-
ciami), z widocznym przegłębieniem od wnętrza 
na wysokości okapu, z zaokrąglonym lub skośnie 
ściętym do środka wylewem. Średnica wylewu 
jednego z nich mierzyła 11 cm. W nawarstwie-
niach omawianego okresu znaleziono zaledwie 7 
fragmentów przybrzeżnych. Jeden z nich znalazł 
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się w warstwie XIII (ryc. 6: 1), a trzy dalsze w za-
sypisku rowu fundamentowego prezbiterium 
kościoła w wykopie IV (ryc. 6: 4–5, 10), następ-
ne dwa wydobyto z warstwy IV w wykopie XII. 
Obecność kilku okazów stwierdzono także w war-
stwach związanych z okresem II.

Na terenach dolnosaskich i w Lubece dzba-
ny z płaskim dnem o podobnie ukształtowa-
nych partiach przybrzeżnych są znane z końca 
XIII i z XIV w. (Janssen 1966 116, tabl. 7,395 
i 19,30; Hartmann 1978, ryc. 34,20; Gläser 1989,  
ryc. 28,1). W Lubece podobną formę brzegu mia-
ły także dzbany z kulistym dnem na sęczkach, od-
notowane w zespołach z 1. połowy XIII stulecia 
(Gläser 1985, 117 n.). Na terenie Wielkopolski i Ku-
jaw są znane w 2. połowie XIII i 1. połowie XIV w.  
(Bednarczyk 1979, 82 n., tabl. VII,5 i in.; Krup-
pé 1981, tabl. 38,1). Na terenie Meklemburgii 
podobne partie brzegowe posiadały nie tylko 
dzbany z płaskim dnem znane z Neubranden-
burga z zespołów z 2. połowy XIII i z XIV w. 
(Schmidt 1990, 19, tabl. 20), ale także okazy z ku-
listym dnem na sęczkach z Daberkow, Kr. Dem-
min, datowane na 2. połowę XIII w. (Warnke 
1966, 265, ryc. 178–9). Na Pomorzu Zachodnim 
analogie do naszych egzemplarzy znajdujemy 
w Kołobrzegu wśród dzbanów z płaskim dnem 
należących do tamtejszego typu 1c i 1d, dato-
wanych wyłącznie na 2. połowę XIII w. Dalsze, 
ale datowane ogólnie na XIII–XIV w., pochodzą 
ze Stargardu (Rogosz, Nawrolski 1979, 138 n.,  
tabl. II,1), z Cedyni (Nawrolski 1973, 338 n., tabl. 
VIII, 5–8) oraz z zamków w Dobrej Nowogardz-
kiej i w Płotach (znane z autopsji). Jak wynika 
z przytoczonych analogii, niektóre z omawianych 
dzbanów mogły należeć do okazów z kulistym 
dnem, ale nie jest możliwe wskazanie konkretne-
go przykładu. Reasumując, wydaje się, że szcze-
cińskie dzbany typu I, odmiany 2 należy datować 
w granicach od połowy XIII do połowy XIV w.

Odmiana 3
Zaliczono do niej dzbany z brzegiem wyraź-

nie zachylonym do wnętrza, z czytelnym okapem, 
z wylewem zaokrąglonym, ale częściej skośnie 
ściętym do wnętrza lub na zewnątrz, z wysoką 
szyjką, zdobioną przy przejściu w brzusiec po-
ziomymi żłobkami. Były to na ogół naczynia nie-
wielkie, o średnicy wylewu 7–9 cm, sporadycznie 
11 cm, jak okaz z warstwy IV w wykopie XII, ze 
śladem dolepionego, szerokiego, taśmowatego 

ucha. Wszystkie wykonano techniką całkowitego 
obtaczania z gliny z bardzo małą lub małą ilością 
domieszki piasku, niekiedy z dodatkiem drobnego 
tłucznia. Wszystkie cechuje dobry wypał. Brakiem 
domieszki i starannie polerowaną powierzchnią 
wyróżniają się dwa dzbany z warstwy IV w wyko-
pie XII.

Odmiana 3 liczy 7 egzemplarzy, z których 5 
wydobyto z zasypiska wkopu fundamentowego 
kościoła w wykopie IV (ryc. 6: 2–3), a 2 z warstwy 
IV w wykopie XII. Dzbany tej odmiany u schył-
ku XIII w. i w XIV w. (głównie w 1. połowie) są 
bardzo rozpowszechnione na terenach dolnosa-
skich (Janssen 1966, 116, tabl. 7 i in.), w Lube-
ce (Hartmann 1978, ryc. 48, 11; Gläser 1989, 65,  
ryc. 25, 7), na obszarze Brandenburgii (Schulz 
M. 1995, 55, ryc. 23–24), także w Meklemburgii 
i na Pomorzu Przednim (Warnke 1966, 265, ryc. 
178; Schmidt 1990, 19, tabl. 22). Z Pomorza Za-
chodniego należy w pierwszym rzędzie wymienić 
dobrze datowane na 2. połowę XIII i 1. połowę  
XIV w. dzbany z płaskim dnem typu 1a i 1b z Ko-
łobrzegu (Rębkowski 1995, 33, tabl. XVI,2, XLI-
X,5 i in.; Nawrolski, Rębkowski 1995, 167, ryc. 8, 
6). Dalsze, podobne do naszych egzemplarze są 
znane z Cedyni – 2. połowa XIII – XV w. (Na-
wrolski 1973, 290, tabl. VIII i IX), ze Stargardu 
– 2. połowa XIII – 1. połowa XIV w. (Rogosz, 
Nawrolski 1979, 138, tabl. I), z Pyrzyc (Cnotli-
wy, Nawrolski 1996, 316, ryc. 12, 1) i z Wolina,  
4. ćwierć XIII – XIV w. (Cnotliwy 2010, 277, 
tabl. XI,2). Na Pomorzu Wschodnim i na Kuja-
wach dzbany odpowiadające naszej odmianie 3 są 
znane w zespołach z 1. połowy XIV w. (Kruppé 
1981, tabl. 39 i in.; Bednarczyk 1979, 82 n., ryc. 33  
i tabl. X,7).

W świetle wyżej podanych analogii szcze-
cińskie dzbany z płaskim dnem typu I, odmiany  
3 można datować, tak jak na innych terenach, na 
2. połowę XIII i 1. połowę XIV w. Rzadko spotyka 
się je również w nawarstwieniach młodszych.

Odmiana 4
Charakteryzuje się cylindryczną szyjką wzo-

rowaną zapewne na dzbanach kamionkowych, 
brzegiem nieznacznie odchylonym na zewnątrz, 
zaopatrzonym w słabo zarysowany okap lub 
w profilowanie w postaci jakby podwójnego oka-
pu. Krawędź wylewu zaokrąglona lub ścięta sko-
śnie do wnętrza (ryc. 52). Ich średnice wylewu 
mieszczą się w granicach 9–10 cm. Wykonywano 
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je w identyczny sposób jak pozostałe typu I, z tym 
że do gliny dodawano tylko niewielką ilość piasku. 
Jest to odmiana licząca zaledwie 3 egzemplarze, 
które znaleziono pojedynczo w warstwach IIIf, IV 
i Vd w wykopie XII. Dalsze dwa okazy znalezio-
no w warstwach należących do okresu II.

W Kołobrzegu podobne partie przybrzeżne 
mają dzbany z płaskim dnem typu 2a i 2b, odno-
towane w nawarstwieniach między końcem XIII 
a przełomem XIV/XV w. Należy zaznaczyć, że 
niektóre z nich, należące do typu 2a, miały pole-
rowaną powierzchnię (Rębkowski 1995, 33, tabl. 
VIII,10, XLVII,3, LIII,11). W podobnych ramach 
czasowych wystąpiły też na innych stanowiskach 
zachodniopomorskich, np. w Cedyni (Nawrol-
ski 1973, 289–290, tabl. VII,8), w Stargardzie 
(Rogosz, Nawrolski 1979, 139 n., tabl. I,9) oraz 
na terenie Niemiec, np. w Magdeburgu (Nic-
kel 1960, 71, ryc. 32), Lubece (Gläser 1989, 70,  
ryc. 26, 1) i Neubrandenburgu (Schmidt 1990, 
19 n., tabl. 22f). Należy dodać, że podobną formę 
brzegu miały niektóre dzbany na trzech krótkich 
nóżkach znalezione w Szlezwiku (Lüdtke 1985,  
tabl. 15,5).

Typ II
Zaliczono do niego dzbany z baniastym brzuś-

cem przechodzącym w cylindryczną lub nie-
znacznie lejkowatą szyjką zdobioną poziomymi 
żłobkami, zakończoną prostym brzegiem z za-
okrąglonym wylewem. Tak ukształtowaną partię 
przybrzeżną posiadają dzbany z kulistym dnem 
zaopatrzonym w trzy lub cztery wytłoczone od 
środka guzki, tzw. sęczki zapobiegające przewra-
caniu się naczynia. Należy jednak zaznaczyć, że 
w niektórych ośrodkach podobnie formowano 
także górne części późniejszych dzbanów z pła-
skimi dnami, czego dowodzą znaleziska z pra-
cowni garncarskiej w Kieve I, Kr. Röbel, z XIV 
w. (Mulsow 1990, 188, ryc. 17,b). Cechują się 
niezwykle starannym wykonaniem przy zastoso-
waniu techniki całkowitego obtaczania, uformo-
wane są z gliny z bardzo małą ilością domieszki 
piasku, dobrze wypalone. W Szczecinie należą 
do niezwykle rzadkich znalezisk; w nawarstwie-
niach okresu I znaleziono zaledwie dwa egzem-
plarze pochodzące z warstwy IV i z dolnej części 
związanej z nią jamy (ryc. 52). Obydwa posiada-
ją polerowaną powierzchnię, a średnica wylewu 
okazu z warstwy IV mierzy 11 cm. Kolejny frag-
ment dzbana typu II znaleziono na szczecińskim 

suburbium w wykopie III, w warstwie X, w 18 po-
ziomie konstrukcji drewnianych datowanym na 
4. dekadę XIII w. (Dworaczyk, Kowalska 2003a, 
203, ryc. 111, 1).

Dzbany z kulistym dnem na sęczkach powsta-
ły ma terenie Niemiec przed połową XIII w., co 
potwierdzają znaleziska datowane monetami 
(Nickel 1964, 162, tabl. XIX). Według Grimma 
ich szczególny rozwój wiązać należy z 2. połową 
tego stulecia (Grimm 1959, 87).

Powszechnie użytkowano je w Magdeburgu 
w 2. połowie XIII i w XIV w. (Nickel 1959, ryc. 6; 
1960, ryc. 32). W tym samym czasie są znane od 
Turyngii na południu (Schirmer 1939, tabl. II) 
po Lubekę i Szlezwik na północy (Lüdtke 1985,  
tabl. 14; Gläser 1989, ryc. 28). Na terenie Meklem-
burgii i Pomorza Przedniego były stałym skład-
nikiem zespołów od 1. połowy XIII po schyłek  
XIV w. (Schäfer 1997, 310 n., ryc. 6 i dalsze).  
Z Pomorza Zachodniego należy wymienić przede 
wszystkim dobrze datowane na okres między po-
łową XIII a połową XIV w. znaleziska z Kołobrze-
gu (Rębkowski 1995, 30, tabl. VIII,2), a następnie 
z klasztorów cysterek w Cedyni (Nawrolski 1973, 
287 n., tabl. VII,1,4 i VIII,4) i cystersów w Kołba-
czu (znane mi z autopsji). Przytoczone analogie 
potwierdzają pozycję chronologiczną dzbanów 
szczecińskich.

Typ III
Zaliczono do niego dzbany z brzegiem lejo-

wato wychylonym na zewnątrz, z wylewem za-
okrąglonym lub spłaszczonym i pogrubionym do 
wnętrza. Na podstawie literatury wiadomo, że 
podobnie ukształtowane partie brzegowe mają 
zarówno dzbany z kulistym dnem zaopatrzonym 
w tzw. sęczki, rzadziej krótkie nóżki, jak i okazy 
z płaskim dnem. W nawarstwieniach należących 
do okresu I znaleziono zaledwie 4 fragmenty,  
a kilka dalszych w młodszych okresu II. Wszyst-
kie zachowały się w postaci niewielkich ułamków 
przybrzeżnych utrudniających określenie typu 
dzbana, ale których forma pozwoliła wyróżnić 
dwie odmiany: 1 – okazy z brzegiem prostym,  
2 – egzemplarze z wylewem pogrubionym do 
środka (ryc. 52).

Odmiana 1
Jeden fragment o średnicy wylewu 13 cm zo-

stał wydobyty z zasypiska rowu fundamentowego 
kościoła w wykopie IV, a dwa dalsze z warstwy 
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IIb w wykopie XII. Na ich podstawie trudno 
było uzyskać informacje na temat techniki wy-
robu, stwierdzono tylko, że były dobrze wypalo-
ne. Podobne formy brzegów miały dzbany znane 
z Magdeburga, z 2. połowy XIII w. (Nickel 1959, 
131, ryc. 5–6), Szlezwiku (Lüdtke 1985, tabl. 14 
i in.), z Malkwitz, datowane monetami na koniec 
XIII – początek XIV w., i z Neubrandenburga, 
z XIV w. na terenie Meklemburgii (Schoknecht 
1984, ryc. 1; Schmidt 1990, tabl. 24). Na Pomo-
rzu Zachodnim podobne brzegi miały dzbany 
z kulistym dnem na sęczkach, znane z Cedyni –  
2. połowa XIII i 1. połowa XIV w. (Nawrolski 1973, 
287, tabl. VII i in.) oraz z Kołobrzegu – 2. połowa 
XIV w. (Rębkowski 1995, 30 n., tabl. LVII,4).

Odmiana 2
Reprezentuje ją zaledwie jeden fragment brze-

gu o średnicy wylewu 10 cm, pochodzący z wyko-
pu IV z zasypiska rowu fundamentowego kościoła 
zamkowego. Trzy dalsze znaleziono w warstwach 
okresu II. Podobne dzbany użytkowano w Koło-
brzegu w okresie między połową XIII a połową 
XIV w., podobnie rzadko jak w Szczecinie (Ręb-
kowski 1995, 30, tabl. XX,4 i LXIX,6). Na innych 
terenach są znane z Inowrocławia, z przełomu  
1. i 2. ćwierci XIV w. (Bednarczyk 1979, 82 n., 
tabl. X,1 i XII,2) oraz z Torunia, z okresu mię-
dzy 1236 a 1300 r. (Kruppé 1981, tabl. 44,1), także 
z Magdeburga, z XIV w. (Nickel 1959, ryc. 7a).

W świetle analogii szczecińskie dzbany typu 
III można datować na 2. połowę XIII i 1. połowę 
XIV w., a jak wskazują znaleziska kołobrzeskie, 
także na 2. połowę tego stulecia.

Typ IV
Grupuje zapewne niewielkie dzbany, naj-

pewniej z płaskim dnem, z cylindryczną szyjką 
z prostym brzegiem, z zaokrąglonym wylewem. 
Ich średnice wylewów mieściły się w granicach 
8–9 cm (ryc. 52). Wszystkie wykonano techniką 
całkowitego obtaczania (niektóre o cechach zbli-
żonych do toczenia) z gliny zawierającej bardzo 
małą przymieszkę piasku, dobrze wypalonej. Trzy 
posiadały bardzo starannie polerowaną do poły-
sku powierzchnię, dwa z nich pochodziły z war-
stwy IV, a jeden ze związanej z nią jamy. Okazy 
z omawianego okresu mają, w przeciwieństwie do 
młodszych, szyjki rzadko zdobione poziomymi 
żłobkami sięgającymi wylewu. Forma brzegu, po-
lerowanie i sposób zdobienia wskazują, że dzbany 

omawianego typu były dokładnym naśladownic-
twem wyrobów kamionkowych.

W nawarstwieniach omawianego okresu zna-
leziono w sumie 14 egzemplarzy. W wykopie IV 
wystąpiły w warstwie XII – 2 egz. i w zasypisku 
rowu fundamentowego kościoła zamkowego –  
4 egz. (ryc. 6: 7, 13, 14), a w wykopie XII poje-
dyncze okazy w warstwach IIId i IIIf, 4 w war-
stwie IV oraz 2 w zasypisku związanej z nią jamy. 
Na szczecińskim suburbium fragment dzbana 
typu IV znaleziono w wykopie III, w warstwie IX, 
w 17 poziomie konstrukcji drewnianych datowa-
nym na 5. dekadę XIII w. (Dworaczyk, Kowalska 
2003a, 207).

Na terenach dolnosaskich podobnego typu 
dzbany są znane w XIII–XIV w. (Janssen 1966, 
tabl. 11 i 16). W klasztorze cysterek w Marien-
werder, koło Seehausen odnotowano ich obec-
ność w końcu XIII i w XIV w. (Schulz M. 1995, 
55, tabl. 24), a na terenie Meklemburgii i Po-
morza Przedniego w Greifswaldzie – 2. poło-
wa XIII – początek XIV w. (Mangelsdorf 1990, 
154 n., ryc. 4: k) i w Neubrandenburgu, XIV w. 
(Schmidt 1990, 19 n., ryc. 22–23). Na Pomorzu 
Zachodnim obecność podobnych form naczyń 
(chodzi o dzbany z płaskim dnem) odnotowano 
w Stargardzie – 1. połowa XIV w. (Rogosz, Na-
wrolski 1979, 138 n., tabl. III) oraz w Kołobrze-
gu, ale dopiero w nawarstwieniach datowanych 
na 2. połowę XIV w. (Rębkowski 1995, 33, tabl.  
LIX,5). W Szczecinie pojawienie się tego typu 
dzbanów należy łączyć ściśle z napływem impor-
towanych naczyń kamionkowych.

Inne części dzbanów – ucha, dna  
i ułamki brzuśca

Nieodłączną częścią dzbana było ucho, ale 
posiadały je także niektóre garnki z kulistym 
dnem, także te zaopatrzone w nóżki. W nawar-
stwieniach okresu I zebrano ponad 25 fragmen-
tów. Najwięcej, bo 10 egz., pochodzi z warstwy 
IV w wykopie XII. Z dzbanami można łączyć 
ucha taśmowate z charakterystycznie podniesio-
nymi brzegami o bardzo zróżnicowanej szero-
kości. Można przyjąć, że niewielkie dzbanuszki 
zaopatrywano w ucha o szerokości 1,6–2,0 cm, 
natomiast większe – w mierzące 2,5–3,8 cm. Spo-
radycznie występują masywne, grube ucha ma-
jące 4,3 cm szerokości. Doklejano je przeważnie 
z jednej strony do krawędzi wylewu, z drugiej do 



149

Część III. Wzgórze Zamkowe w latach od około 1250 do 1346

największej wydętości brzuśca. Uwagę zwraca 
taśmowate ucho z głęboko profilowanym wierz-
chem, wydobyte z górnej części jamy związanej 
z warstwą IV w wykopie XII.

Spośród 54 fragmentów den zebranych w na-
warstwieniach okresu I większość można próbo-
wać wiązać z dzbanami (ryc. 54 i 55). Posługując 
się dla porównania współczesnymi, całkowicie za-
chowanymi dzbanami pochodzącymi z różnych, 
bardzo rozproszonych stanowisk, a także niektó-
rymi parametrami den znalezionych w Szcze-
cinie, można próbować, oczywiście z pewnym 
prawdopodobieństwem, niektóre formy den łą-
czyć z określonymi typami interesujących nas tu 
naczyń. Z przeglądu materiałów porównawczych 
wynika, że określone typy dzbanów miały często 
bardzo zróżnicowane dna.

Dzbany typu I, odmiany 1 były zaopatrzone 
w dna typu IIb (ryc. 54), jak wskazują analogie 
w Kołobrzegu (Rębkowski 1995, tabl. XXXV,2), 
ale też dna typu IVb.3, jak w przypadku zrekon-
struowanego naczynia z jamy w warstwie IV 
w wykopie XII. Okazy typu I, odmiany 2 mo-
gły posiadać dna IIIb.2, a typu I, odmiany 3 dna 
IIIb.1, jak egzemplarze z Marienwerder koło See-
hausen (Schulz M. 1995, tabl. 21.275 i 23.354). 
Dzbany typu I, odmiany 4, jeśli posłużyć się 
analogiami z Marienwerder i Neubrandenbur-
ga, mogly mieć dna typu IIa, IVb.2 lub IVb 4 
(Schmidt 1990, tabl. 22–23; Schulz M. 1995, tabl. 
23.359). Nasze dzbany typu II mogły być zaopa-
trzone w dna Ia, IVa.1 i IVa.3 jak w Marienwer-
der (Schulz M. 1995, tabl. 20 i 21), lub IIIb.1 jak 
w Neubrandenburgu (Schmidt 1990, tabl. 21,a). 
Dużą rozmaitość den mogły mieć dzbany typu 
IV: IIa, IVa.1–3 jak w Marienwerder (Schulz M. 
1995, tabl. 20–21) oraz IIa i IIIb.1 jak w Neubran-
denburgu (Schmidt 1990, tabl. 20–23).

Występowanie i frekwencje den znalezionych 
na terenie szczecińskiego zamku prezentują tabe-
le 4a, 13).

Najpewniej z dzbanami należy wiązać zdo-
bione fragmenty brzuśca. W wykopie XII, w war-
stwie IV zachował się ułamek zdobiony pasmem 
trójkątnych odcisków rozmieszczonych w trójkąt-
nych i rombowatych polach wykreślonych żłob-
kami, zaś w warstwie IIId jeden zdobiony trzema 
rzędami klinowatych odcisków, a drugi plastycz-
nymi, karbowanymi listwami.

III.2.11.2.7. Kubki i pucharki
Do tej kategorii naczyń do picia zwykło się 

zaliczać niewielkie okazy o bardzo zróżnicowa-
nych formach, szczególnie brzegów. Bez więk-
szych problemów można klasyfikować naczynia 
zachowane całkowicie bądź w postaci większych 
fragmentów. W naszym przypadku mamy do 
czynienia tylko z drobnymi ułamkami brzegów.  
W tej sytuacji za kubeczki lub pucharki uznajemy 
fragmenty najpewniej niewielkich naczyń z pro-
stym, cylindrycznym wylewem (jak na ryc. 53: 
4, 6) lub nieco odchylonym na zewnątrz (jak ryc. 
53: 1), mające średnicę 7–8 cm. W nawarstwie-
niach należących do okresu I pozyskano zaledwie 
8 drobnych ułamków, z których 7 pochodzi z ku-
beczków (niektóre może z małych dzbanuszków 
wyrabianych na wzór kamionkowych), a jeden 
najprawdopodobniej z pucharka. 5 ułamków za-
liczonych do kubków pochodzi z zasypiska rowu 
fundamentowego kościoła zamkowego, a dwa  
z warstwy IV w wykopie XII. Są to ułamki naczyń 
cienkościennych, cechujące się bardzo starannym 
wykonaniem, ulepione z gliny z niewielką ilością 
piasku, dobrze wypalone. Niektóre, jak okaz z za-
sypiska rowu fundamentowego kościoła w wyko-
pie IV, miały polerowaną powierzchnię. Tylko 1, 
pochodzący z warstwy IV w wykopie XII, miał 
górną część zdobioną delikatnie rytymi żłobkami 
(ryc. 53: 4), stosowanymi powszechnie na naczy-
niach kamionkowych. Do pucharka należał być 
może ułamek brzegu, zagięty nieco do wnętrza, 
zdobiony przy wylewie rzędem pionowych, wyci-
śniętych dołków znaleziony w warstwie IV w wy-
kopie XII (ryc. 53: 5). Do tak drobnych fragmen-
tów trudno znaleźć analogie.

III.2.11.2.8. Pokrywy
Z omawianego okresu pochodzą zaledwie 4 

fragmenty pokryw o brzegach nieco zagiętych do 
środka, zgrubiałych, należące prawdopodobnie 
do okazów dzwonowatego typu. Trzy znaleziono 
w rowie fundamentowym kościoła zamkowego 
w wykopie IV, a jedną w warstwie IV w wykopie 
XII. Jedna z nich miała średnicę 12 cm.

III.2.11.2.9. Dna płaskie naczyń siwych
W nawarstwieniach omawianego okresu zna-

leziono 54 fragmentarycznie zachowane dna.
Są bardzo zróżnicowane, co jest ściśle związa-

ne z techniką wytwarzania naczyń, a w znacznej 
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mierze także z ich formą i funkcją. Ze wzglę-
du na stan zachowania trudno z całą pewnością 
identyfikować wszystkie dna z określonymi typa-
mi naczyń. Próby w tym kierunku poczyniliśmy 
w przypadku garnków i dzbanów (por. podrozdz. 
III.2.11.2.1–3 i 6). Wśród pozyskanych den, na-
wiązując do typologii szczecińskich egzemplarzy 
z okresu wczesnego średniowiecza (por. Łosiński, 
Rogosz 1983a, 221–223, ryc. 203), wyróżniono 
pięć podstawowych typów, a wśród nich szereg 
odmian (ryc. 54 i 55).

Typ I

Obejmuje dna płaskie lub nieznacznie wklęsłe, 
niewyodrębnione, niekiedy zaopatrzone w słabo 
czytelny pierścień. Mogły należeć do garnków lub 
mis. Wyróżniono wśród nich trzy odmiany, z któ-
rych tylko dwie odnotowano w nawarstwieniach 
okresu I (ryc. 54).

Odmiana a
Zaliczono do niej dna płaskie, niekiedy tylko 

nieznacznie wklęsłe na środku, należące do na-
czyń całkowicie obtaczanych. Jeśli sądzić po śred-
nicy dochodzącej do 10 cm, średniej wielkości. 
Do tej odmiany należą 4 egzemplarze pochodzą-
ce z wykopu IV oraz z warstw IIId (2 egz.) i IIIf 
w wykopie XII. Z zasypiska rowu fundamento-
wego kościoła w wykopie IV pochodzi dno ze śla-
dami przylepienia do tarczy koła garncarskiego 
i odcinania przy pomocy sznura lub drutu, 3 inne 
okazy zachowały ślady podsypki piasku.

Odmiana b
Należą do niej 2 dna lekko wklęsłe, o średnicy 

9–11 cm, pochodzące z naczyń całkowicie obta-
czanych. Obydwa nosiły ślady podsypki piasku. 
Znaleziono je w zasypisku rowu fundamentowe-
go kościoła, jedno w wykopie IV, drugie w VII.

Typ II
Obejmuje dna płaskie, wyodrębnione, niekie-

dy nieznacznie wklęsłe – razem 7 okazów, wśród 
których wyróżniono dwie odmiany (ryc. 54).

Odmiana a
Dna płaskie o średnicy 8,5–10 cm, wykazu-

jące ślady silnego całkowitego obtaczania, ale 
z czytelnymi śladami zlepiania z taśm i odcina-
nia od krążka. Jedno zachowało podsypkę piasku. 
Trzy pochodzą z wykopu IV z warstw XII i XIII,  

a więc sprzed budowy kościoła, jedno z warstwy 
IIId w wykopie XII.

Odmiana b
Zaliczono do niej 3 nieznacznie wklęsłe eg-

zemplarze wydobyte w wykopie XII w war-
stwach IIId i IV (2 egz.). Jeden miał średnicę  
8 cm. Wszystkie należały do naczyń całkowicie 
obtaczanych.

Typ III
Grupuje dna wyodrębnione, nieznacznie 

wklęsłe, ze zgrubiałą, tępą, silnie wykształconą, 
zróżnicowaną stopką. Kierując się głównie formą 
stopki, wyróżniono dwie odmiany, a i b, z których 
tylko tę drugą odnotowano w okresie I (ryc. 54). 
Wydaje się, że wszystkie dna typu III należały do 
dzbanów.

Odmiana b
Zawiera dna z wyraźnie wyodrębnioną, róż-

nie uformowaną stopką, dającą się ująć w 4 wa-
rianty (ryc. 54), z których 3 są reprezentowane 
w nawarstwieniach okresu I. Dna wariantu b2 są 
nieznacznie wklęsłe, a stopki wyraźnie wyodręb-
nione, niskie. Wariant ten reprezentują zaledwie  
2 egzemplarze mające średnicę o wymiarach  
8 i 14 cm, wydobyte z warstwy IV i z górnej części 
związanej z nią jamy. Do wariantu b3 należy tylko  
1 dno ze stosunkowo wysoką, profilowaną stopką 
znalezione w wykopie IV w zasypisku rowu fun-
damentowego kościoła. I wreszcie ostatni wariant 
b4 reprezentują 2 dna z silnie wyodrębnioną stop-
ką, z modelowaną dołkami palcowymi krawędzią, 
co należy uznać za niewątpliwe naśladownictwo 
dzbanków kamionkowych. Obydwa wydobyto 
z zasypiska wykopu fundamentowego kościoła 
zamkowego.

Typ IV
Zaliczono do niego dna wyodrębnione, z ostro 

zakończoną stopką o zróżnicowanym profilu. 
W obrębie typu wydzielono dwie odmiany: a – 
z dnem płaskim, b – z dnem mniej lub bardziej 
wklęsłym, zaś w ich ramach, kierując się kształ-
tem stopki, szereg wariantów (ryc. 55). Ta najlicz-
niejsza grupa den składa się z 27 egzemplarzy.

Odmiana a
Zaliczono do niej dna płaskie z bardzo małą, 

ostrokątną (wariant a1), przeważnie jednak wy-
razistą, większych rozmiarów (a2 i a3), także ze 
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stopką modelowaną dołkami (a4) lub profilowaną 
(a5). W nawarstwieniach okresu I nie stwierdzo-
no obecności wariantów a1 i a5.

Wariant a2. Zaliczono do niego 8 fragmen-
tów den z niewielką, bardzo ostrą stopką, z któ-
rych większość pochodzi najpewniej z dzbanów. 
1 z nich miało średnicę 13 cm. Wykazują cechy 
naczyń całkowicie obtaczanych, niektóre silnie, 
wykonanych z gliny z niewielką ilością piasku, 
niekiedy bez domieszki. Są dobrze wypalone. 
Cztery egzemplarze wydobyto z zasypiska rowu 
fundamentowego kościoła zamkowego w wykopie 
IV, dalsze wystąpiły w wykopie XII, pojedynczo 
w warstwach IIIe, IIId, Ve i w górnej części jamy 
związanej z warstwą IV.

Wariant a3. Okazy ze stopką wyraźnie większą 
niż w wariancie a2. Wszystkie pochodzą najpew-
niej z dzbanów całkowicie obtaczanych, niektó-
re bardzo silnie, często z zachowanymi śladami 
odcinania od tarczy koła. Wykonane z gliny ze 
zróżnicowaną ilością piasku, sporadycznie także 
drobnego tłucznia, dobrze wypalone, ale niektó-
re z cechami niedosiwienia. Jedno miało średnicę 
14 cm. Do tego wariantu zaliczono 9 egzempla-
rzy, z których 6 wydobyto z zasypiska rowu fun-
damentowego kościoła w wykopie IV, pozostałe 
z wykopu XII: 2 z warstwy Vf, a 1 z IIIe.

Wariant a4. Należą do niego 2 okazy z mode-
lowaną stopką należące do dzbanów wyrabianych 
na wzór importowanych kamionkowych. Obydwa 
wystąpiły w wykopie IV: w warstwie XIII (to ma 
średnicę 12 cm) i w zasypisku rowu fundamento-
wego kościoła. Obydwa zachowały ślady odcina-
nia od koła.

Odmiana b
Dna wklęsłe, wyodrębnione, z ostrokątną stop-

ką. Należy do niej zaledwie 9 okazów. Według 
tego samego kryterium, jak w odmianie a, wydzie-
lono wśród nich 5 wariantów, z których w oma-
wianym okresie brakuje b1. Wszystkie, poza jed-
nym – b2 – pochodzą z warstwy IV w wykopie 
XII.

Wariant b2. Reprezentuje go zaledwie 1 frag-
ment dna, najpewniej dzbana, z niewielką, ostrą 
stopką. Pochodzi z wykopu IV, z zasypiska rowu 
fundamentowego kościoła (ryc. 55). Dalsze oka-
zy z zachowanymi śladami odcinania od koła są 
znane z nawarstw młodszych.

Wariant b3. Charakteryzuje się dużą, wyra-
zistą stopką. Należą do niego 3 egzemplarze 

o średnicy 8–9 cm, najpewniej z cienkościennych 
dzbanów, silnie całkowicie obtaczanych, ze ślada-
mi odcinania od tarczy koła. Wykonano je z gliny 
z małą ilością piasku, są dobrze wypalone. Jedno 
pochodzi z dzbana o powierzchni polerowanej do 
samego dołu. Dna tego rodzaju były liczniejsze 
w nawarstwieniach młodszych.

Wariant b4. Reprezentuje go zaledwie 1 frag-
ment dna ze stopką modelowaną dołkami na wzór 
dzbanuszków kamionkowych. Wykonany z gliny 
z dość dużą ilością piasku, dobrze wypaloną. Był 
całkowicie silnie obtaczany, odcinany od tarczy 
koła. Pochodzi z warstwy IV w wykopie XII.

Wariant b5. Należą do niego 2 fragmenty 
ze śladami odcinania, z ostrokątną, profilowa-
ną stopką, pochodzące najpewniej z dzbanów. 
Wykonano je techniką całkowitego obtaczania 
z gliny z niewielką domieszką piasku. Są dobrze 
wypalone.

Typ V
Do tego typu zaliczony został fragment pła-

skiego dna na pierścieniowatej, pustej podstawie, 
należący do dużego, bogato zdobionego naczynia 
dzbana? lub wazy?, wydobytego z warstwy IV 
w wykopie XII (ryc. 55: 11). Na starannie wygła-
dzonej powierzchni, na wysokości przejścia dna 
w podstawę zachowało się pasmo ornamentacji 
w postaci wici roślinnej ujętej między poziome 
żłobki. Wykonano je przy zastosowaniu techniki 
całkowitego obtaczania (zachowane ślady zlepia-
nia taśm), z gliny bez domieszki i niezbyt dobrze 
wypalonej, z cechami niedosiwienia. Do naczynia 
tego brak analogii.

Inne dna

W analizowanym materiale zachowało się 6 
fragmentów den kulistych zaopatrzonych w 3 lub 
4 sęczki, które należy łączyć z dzbanami, najpew-
niej typu II. Znaleziono je w wykopie IV w war-
stwie XI (3 egz.) i w wykopie XII w warstwach 
IIId i IV (2 egz.).

III.2.11.3. Ceramika ceglastoczerwonawa  
    nieszkliwiona

W analizowanej kolekcji znalazły się 3 frag-
menty grubościennych naczyń wypalonych w at-
mosferze utleniającej, mające ceglastoczerwonawą 
barwę powierzchni i przełamu, a fakturę bardzo 
zbliżoną do ceramiki wczesnośredniowiecznej. 
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Były całkowicie obtaczane, wykonane z gliny że-
lazistej ze znaczną domieszką drobnego tłucznia 
i piasku.

Z warstwy IIId w wykopie XII pochodzi frag-
ment przybrzeżny dużego garnka o średnicy wy-
lewu 24 cm, z krótką, prawie cylindryczną szyj-
ką, z pogrubionym, górą spłaszczonym brzegiem. 
Jego forma nawiązuje do garnków rodziny typów 
K (ryc. 56: 1). W tym samym wykopie, w war-
stwie IV zachował się ułamek brzegu należącego 
najprawdopodobniej do misy podobnej do zali-
czonych do rodziny typów R (ryc. 56: 3). Ponadto 
fragment brzuśca innego naczynia znaleziono we 
wkopie fundamentowym prezbiterium kościoła 
w wykopie IV.

Z nawarstwień następnego okresu dziejów 
zamku pozyskano 7 dalszych ułamków podob-
nego typu. Wydaje się, że mamy tu do czynienia 
z naczyniami miejscowej produkcji, wykonanymi 
w tradycji schyłku wczesnego średniowiecza, ale 
z bliżej nieznanych przyczyn wypalonych w zu-
pełnie inny sposób.

III.2.11.4. Ceramika importowana
W kolekcji ceramicznej szczecińskiego zam-

ku wyodrębniający się zespół tworzą ułamki na-
czyń obcego pochodzenia, razem 182 egzem-
plarzy, co stanowi zaledwie 1,05% całego zbioru 
z omawianego tu okresu I. Nie wydaje się, aby ta 
wartość odzwierciedlała rzeczywisty stan rzeczy, 
zniekształcony wielką ilością naczyń o fakturze 
wczesnośredniowiecznej, z których najpewniej 
tylko część (niemożliwa do ustalenia) mogła być 
wytworzona i użytkowana w omawianym okre-
sie. Jeśli natomiast wydzielić zbiór złożony tylko 
z naczyń importowanych i siwych (przy założe-
niu, że wszystkie wykonano na miejscu), to fre-
kwencja okazów obcych wynosi już 4,6%. Jest to 
wartość zbliżona do ustalonej dla Århus i Viborg 
(3–4%), wyższa niż w Szlezwiku (2%), ale o wie-
le niższa niż w Kołobrzegu, gdzie w 2. połowie 
XIII w. sięgała 15% a w 1. połowie XIV w. nieco 
przekraczała 20% (Rębkowski 1995, 88).

Wśród naczyń obcego pochodzenia są repre-
zentowane następujące rodzaje: najliczniej ka-
mionka siegburska – 107 egz. i kamionka czer-
wona – 51 egz., znacznie rzadziej kamionka 
oliwkowa – 4 egz., nieco częściej szkliwiona cera-
mika ceglasta – 18 egz. a sporadycznie wykonane 
z innych glin – 2 egz.

Jeśli chodzi o wyroby nazywane w najogólniej-
szym sensie kamionką, należy, zgodnie z klasyfi-
kacją zespołu specjalistów niemieckich, wyróżnić 
kamionkę wczesną i właściwą, różniące się przede 
wszystkim stopniem wypału (Erdmann i in. 1984, 
417 n.). Pierwsza charakteryzuje się szorstką po-
wierzchnią, z powodu wystających, nie stopionych 
frakcji domieszki schudzającej, także przełamem 
z widocznymi ziarnami przymieszki, druga zaś 
gładką powierzchnią i muszlowatym przełamem 
– z powodu stopienia domieszki w bardzo wyso-
kiej temperaturze wypału. Podobną klasyfikację 
zastosował M. Rębkowski w opracowaniu cerami-
ki kołobrzeskiej (Rębkowski 1995, 39 n.).

III.2.11.4.1. Kamionka siegburska
 Charakteryzuje się białoszarym, szarokremo-

wym, białaworóżowawym i szarosiwym zabar-
wieniem powierzchni.

Podstawową formą naczyń w tej grupie są 
dzbanki. Spośród zachowanych 12 partii przy-
brzeżnych należy do nich aż 9 egzemplarzy. 
Wszystkie zaliczono do wyróżnionego dla na-
czyń kamionkowych typu II (ryc. 57: 5–7; 58: A). 
Cztery to odmiana z niezbyt wysoką, cylindrycz-
ną szyjką (jedna o średnicy 5 cm), zdobioną nieco 
poniżej wylewu poziomymi żłobkami. Wszystkie 
należą do kategorii wczesnokamionkowych, ce-
chujących się matową, szorstką powierzchnią na 
skutek niestopionej domieszki. Wystąpiły w war-
stwie XII w wykopie IV (ryc. 7: 8 i 58, A2) oraz 
w wykopie XII w warstwie IV i w zasypisku zwią-
zanej z nią jamy. Nawiązują do dzbanków typu 
2, wyróżnionego przez M. Rębkowskiego dla 
znalezisk kołobrzeskich. Nieliczne odnotowano 
tu już u schyłku XIII w., częściej występowały  
w 1. połowie XIV w., najliczniej w 2. połowie tego 
stulecia, ale już w charakterze kamionki wła-
ściwej (Rębkowski 1995, 41, tabl. XXXV,1 i dal-
sze). W znaleziskach szczecińskich wyróżnia się 
egzemplarz z warstwy IV w wykopie XII, dzięki 
szyjce zdobionej pasmami cienkich żłobków po-
ziomych. Forma ukształtowania brzegu nawią-
zuje do kołobrzeskiego okazu z około połowy  
XIV w. (Rębkowski 1995, tabl. XX,1), ale sposo-
bem zdobienia do dzbanuszka odkrytego w Ma-
rienwerder, datowanego tu na okres po połowie 
XIV w. (Schulz M. 1995, 107, ryc. 79, 909). Tak 
zdobione okazy uznaje ten badacz za pochodzące 
z terenów dolnosaskich.
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Inną odmianę dzbanuszków, najpewniej tego 
samego typu II, reprezentuje pięć drobnych ułam-
ków przybrzeżnych wykazujących nieznaczne 
odchylenie na zewnątrz (podobne do przedsta-
wionego na ryc. 58: A4). Jeden z nich pochodzi 
z zasypiska wykopu fundamentowego prezbite-
rium kościoła (wykop IV), pozostałe z wykopu 
XII: trzy z warstwy IIId, jeden z IV. Wszystkie 
mają cechy wczesnej kamionki.

Należy podkreślić, że w znaleziskach szcze-
cińskich zupełnie brak charakterystycznych dla 
XIII w. siegburskich dzbanuszków typu 1, odno-
towanych w Kołobrzegu w poziomach ze schyłku 
XIII w. (Rębkowski 1995, 41). Widocznie napływ 
ceramiki nadreńskiej do Szczecina można wi-
dzieć dopiero w 1. połowie XIV w., a więc dzba-
nuszki typu II należy uznać za ważne datowniki 
nawarstwień.

Być może dwa dalsze fragmenty także należa-
ły do dzbanków. Ułamek z warstwy IV w wyko-
pie XII, posiadający muszlowaty przełam, mający 
brzeg zagięty do środka, wylew o średnicy 7 cm, 
a powierzchnię z brązowymi plamkami zdobioną 
poziomymi żłobkami (ryc. 58: C2), nawiązuje do 
kołobrzeskich dzbanków typu 3, odnotowanego 
tu w 1. połowie XIV w. (Rębkowski 1995, 41, tabl. 
XXXIX,10).

Drugi fragment pochodzi z warstwy IIId w wy-
kopie XII (ryc. 58: C3). Ma beczułkowatą formę, 
wylew o średnicy 8 cm, powierzchnię białawosiwą 
z brązowymi plamami, zdobiony jest poziomymi 
żłobkami, zaopatrzony w żeberko umieszczone  
7 cm poniżej wylewu. Kształtem zbliża się do 
kołobrzeskich dzbanków typu 3a, posiadaniem 
żeberka do okazów typu 5, które miały jednak 
zupełnie inaczej ukształtowaną partię brzegową 
(Rębkowski 1995, 41 n., tabl. XX,8 i in.). Niewy-
kluczone, że w obydwu przypadkach mamy do 
czynienia z kubkami.

Z dzbankami należy łączyć większość den 
z wyodrębnioną, modelowaną stopką o średni-
cach od 8–12 cm. Dwa egzemplarze pochodzą 
z zasypiska wykopu fundamentowego prezbite-
rium kościoła, jedno z wykopu fundamentowego 
obiektu nr 25 . Dwa ostatnie cechuje szorstka fak-
tura powierzchni.

Fragment naczynia do picia wydobyto z wy-
kopu fundamentowego kościoła w wykopie IV  
(ryc. 7: 11 i 58: D2). Najprawdopodobniej był 
to kubek o dwustożkowatej formie podobnej do 

okazu z Marienwerder koło Seehausen, który au-
tor opracowania odnosi do przełomu XIV/XV w. 
(Schulz M. 1995, 109, ryc. 86,979). Kubki o po-
dobnej formie produkowano w Siegburgu w XIV 
stuleciu (Beckmann 1975, tabl. 80 n.). Podobne 
okazy, datowane na koniec XIII – XIV w., zna-
leziono w Lödose (Carlsson 1982, 39, ryc. 55)  
i z końca XIV – XV w. w Lubece (Schulz C. 
1990, 197, ryc. 23, 1). Na terenie Meklemburgii  
H. Schäfer osadził je w horyzoncie E1, dato-
wanym na okres od około roku 1300 do 1380/90 
(Schäfer 1997, 332, ryc. 14).

W wykopie XII, w górnej części jamy zwią-
zanej z warstwą IV zachował się drobny ułamek 
dna ze śladami odcinania od koła, pochodzący  
z niewielkiego naczyńka (ryc. 59: 12). Został wy-
konany z gliny bez domieszki i miał brudnobiała-
wą barwę powierzchni.

III.2.11.4.2. Wczesna kamionka czerwona
Wśród naczyń obcego pochodzenia wyróżnia-

ją się okazy toczone na kole, doskonale wypalone, 
pokryte czerwonawą angobą o zróżnicowanych 
odcieniach: brązowoczerwonawym, nazywa-
nym niekiedy buraczkowobrązowym (Nawrolski 
1973, 343; Rogosz, Nawrolski 1979, 198), czer-
wonawofioletowym, wiśniowym. Wykonywano je 
z gliny kaolinowej z domieszką bardzo drobnego 
piasku, który w procesie wypału w temperaturze 
1000–1100° C ulegał częściowemu topnieniu, po-
zostawiając często mniej lub bardziej czytelne 
schropowacenie powierzchni. Przełamy ścianek 
są najczęściej siwe lub popielatoszare, ale tak-
że żółtawe. Angobą pokrywano w zasadzie tylko 
powierzchnię zewnętrzną, ale często także przy-
brzeżną partię wnętrza. Angoba jest najczęściej 
matowa, czasem o metalicznym połysku, także 
szklista, błyszcząca.

Z aktualnego stanu badań wynika, że intere-
sującą nas tu ceramikę wyrabiano w pracowniach 
dolnosaskich i nadreńskich. Ich wyroby różnią się 
nie tylko formą naczyń, ale także – a może przede 
wszystkim – cechami technicznymi. Dolnosaskie 
miały cieńsze ścianki niż nadreńskie, także cień-
szą i ciemniejszą angobę (ciemnobrązowoczerwo-
ną lub wiśniową), delikatnie modelowane stopki 
den (najczęściej ze śladami odcinania), przełamy 
siwe lub szare, ale także żółtawe na skutek niedo-
palenia oraz były bardziej porowate od nadreń-
skich. Wyroby obydwu ośrodków występują w ko-
lekcji szczecińskiej.
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W nawarstwieniach okresu I znaleziono 
ogó łem 51 fragmentów, z których 24 pochodzi 
z warstw powstałych przed budową kościoła,  
a pozostałe wydobyto z zasypiska rowu funda-
mentowego prezbiterium kościoła, realizowanego 
najpewniej w 1345 r. Natomiast po krótkiej prze-
rwie w warstwach powiązanych z budową świąty-
ni w latach 1346–47, które zaliczyliśmy do okresu 
II, znalazło się aż 29 ułamków. Można więc są-
dzić, że najczęściej użytkowano je około połowy 
XIV w.

Podstawową formą omawianego gatunku ce-
ramiki są niewielkie dzbanuszki. Najczęstsze są 
okazy zakwalifikowane do typu I, wśród których, 
jeśli wziąć pod uwagę niuanse czytelne w ukształ-
towaniu partii brzegowej, można wyróżnić  
2 warianty.

Popularniejszy z nich grupuje okazy z cienko-
ściennym, smukłym, jajowatym, niezdobionym 
brzuścem, przechodzącym w dość wysoką, cylin-
dryczną szyjkę zwieńczoną szerokim, kołnierzo-
watym brzegiem z ostro zakończonym, zaokrąglo-
nym okapem, określanym niekiedy jako żeberko. 
Średnice ich wylewów mierzyły od około 5 do  
6,5 cm. Wariant ten jest reprezentowany przez 
4 okazy. Dwa z nich pochodzą z wykopu IV, 
z warstwy XIc wchodzącej w skład zasypiska 
rowu fundamentowego prezbiterium kościoła  
(ryc. 57: 1, 4). Dwa dalsze wydobyto z wyko-
pu XII z warstwy IIId i z zasypiska jamy zwią-
zanej z warstwą IV. Tego wariantu brak zupeł-
nie w nawarstwieniach zamkowych po połowie  
XIV w. Naczynia te posiadają ścisłe odpowied-
niki w dzbanuszkach dolnosaskiego Bengerode, 
wyrabianych tu od 2. połowy XIII w., szczególnie  
w 2. połowie XIV w. (Janssen 1966, 15, tabl. 20,34–
35 i in.). W Kołobrzegu ten rodzaj dzbanuszków, 
najliczniejszy wśród okazów z czerwoną angobą, 
pojawił się już w 2. połowie XIII w., był najczę-
ściej użytkowany w 1. połowie XIV w., ale spo-
tykany jeszcze w 2. połowie tego stulecia (Ręb-
kowski 1995, 45–46, tabl. XXII, 3: XXXI, 4 i 7. 
XXXIV,5). Ponadto występowały na innych sta-
nowiskach zachodniopomorskich. Były dość licz-
ne w klasztorze cysterek w Cedyni, w poziomach 
datowanych od 2. połowy XIII do początku XV w. 
(Nawrolski 1973, 298–9, tabl. XI,1,3,6 i 8), także 
w Stargardzie, gdzie odnotowano ich obecność 
na początku XIV w. (Rogosz, Nawrolski 1979,  
141 n., tabl. V,4 i VI,5).

Rzadziej spotykane w Szczecinie okazy wa-
riantu drugiego miały nieco węższe, zgrubiałe 
brzegi, zaopatrzone w miejscu wyraźnie zazna-
czonego okapu w zaokrąglone zgrubienie. Mia-
ły też większą średnicę wylewu, dochodzącą do  
8 cm. Fragmenty przybrzeżne tego wariantu są 
znane z warstwy Vc (ryc. 57: 2) i z górnej części 
jamy związanej z warstwą IV w wykopie XII. 
Obydwa zespoły, jak wynika z analizy stratygra-
ficznej, pochodzą z okresu przed rozpoczęciem 
budowy świątyni zamkowej. Dwa dalsze, wydoby-
te z nawarstwień okresu II wiążą się już z czasem 
budowy tego obiektu. Ze względu na łagodnie 
wyprofilowany brzeg, a także z powodu oliwko-
woszarej barwy przełamu, tego rodzaju okazy 
można zaliczyć do wyrobów pracowni nadreń-
skich, choć podobne można spotkać – aczkolwiek 
rzadko – także w zespołach dolnosaskich (Janssen 
1966, tabl. 20,40). Omawiana forma dzbanuszków 
występuje w Kołobrzegu w poziomach z około 
połowy XIV w., co koresponduje z datowaniem 
okazów szczecińskich (Rębkowski 1995, 45–47, 
tabl. XXXI,7).

Do dzbanuszków typu II, charakteryzujących 
się cylindryczną lub nieznacznie lejkowatą szyjką 
zakończoną prostym brzegiem z zaokrąglonym 
wylewem, zaliczono 4 egzemplarze. Wszystkie 
pochodzą z warstw XI w wykopie IV, wchodzą-
cych w skład zasypiska wykopu fundamentowe-
go prezbiterium. Trzy okazy z wyraźnie cylin-
dryczną szyjką są zdobione mniej lub bardziej 
wyrazistymi żłobkami (ryc. 7: 6 i 57: 6). Średnica 
jednego z nich mierzy 7 cm. Identyczne 2 egzem-
plarze odnotowano w wykopie IV w warstwie IX 
z okresu budowy świątyni. W Kołobrzegu po-
dobne dzbanuszki zostały wyróżnione jako typ 
2, reprezentowany przez 17 okazów. Pojawiły się 
tu jako importy dolnosaskie w końcu XIII w., ale 
użytkowano je w ciągu całego XIV stulecia (Ręb-
kowski 1995, 46, tabl. LIV:7. LXIII:4). Podobnie 
są datowane analogiczne naczynia z klasztoru cy-
sterek w Cedyni, uznane za importy nadreńskie 
(Nawrolski 1973, 299 n., tabl. XI:11,13 i 15).

Od opisanych wyżej odróżnia się egzem-
plarz z nieznacznie lejkowatą szyjką, z wylewem 
o średnicy 6 cm. W Kołobrzegu naczynia z po-
dobnie ukształtowanym brzegiem, ale z wysoką 
szyjką, oznaczono jako dzbanki typu 3, znane 
zaledwie w postaci kilku okazów w nawarstwie-
niach z 2. połowy XIV w. Wysunięto przypuszcze-
nie, że mogły pochodzić z dolnosaskiej pracowni 
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w Coppengrave (Rębkowski 1995, 45–46, tabl. 
LVIII:6).

W wykopie IV, w zasypisku rowu fundamen-
towego prezbiterium kościoła znalazły się także 
fragmenty innych niż dzbanki rodzajów naczyń. 
Z warstwy XIc wydobyto ułamek brzegu należą-
cego zapewne do kubeczka (ryc. 57: 10). Drugi 
o podobnej formie jest znany z okresu po połowie 
XIV w. (ryc. 57: 9). Podobnie uformowane brze-
gi mają niewielkie kubeczki zaopatrzone w krót-
kie nóżki, pokryte czerwonawą angobą, znane  
z 2. połowy XIII w. z terenu Meklemburgii-Po-
morza Przedniego (Schäfer 1997, 314 n., ryc. 9 
i 11). Trudno określić ich pochodzenie. Kilkana-
ście części przybrzeżnych znalezionych w Koło-
brzegu w nawarstwieniach z XIV w. ma zupełnie 
inaczej ukształtowane partie brzegowe (Rębkow-
ski 1995, 46, tabl. LII:3 i in.).

Niezmiernie rzadko spotykane są rurkowate 
wylewy należące zapewne do stosunkowo dużych 
naczyń nawiązujących do starszych form typu 
Pingsdorf (Lüdtke 1989, 108 n., tu dalsza literatu-
ra). Jeden taki wylew o średnicy 3 cm, charaktery-
zujący się bardzo cienką ścianką, wydobyto z wy-
kopu fundamentowego prezbiterium kościoła, 
z warstwy IXf w wykopie IV (ryc. 57: 8). Podob-
ny okaz, uznany za charakterystyczny produkt 
warsztatów dolnosaskich, znaleziono w Kołobrze-
gu w poziomie datowanym na 2. połowę XIV w.  
(Janssen 1966, tabl. 20; Stephan 1982, 42; Ręb-
kowski 1995, 46). Biorąc pod uwagę niezwykłą 
cienkość ścianki szczecińskiego egzemplarza, 
można sądzić, że także on stamtąd pochodzi. Był-
by jednak starszy od kołobrzeskiego, bo pochodzi 
z zespołu zamkniętego rozpoczęciem budowy 
kościoła w 1345 r. Trzeba też pamiętać, że znacz-
nie wcześniej naczynia z rurkowatymi wylewami 
były w powszechnym użyciu na terenie Nadrenii 
(Bruijn 1962/63, 393 n., ryc. 38 i in.).

Z omówionymi wyżej dzbanuszkami należy 
łączyć 5 den. Wszystkie z ostro wyodrębnioną, 
starannie modelowaną stopką, bez śladów od-
cinania. Jeśli sądzić według średnic mieszczą-
cych się w granicach od 6,5 (ryc. 59: 6) do 10 cm  
(ryc. 59: 2), to należały do różnej wielkości na-
czyń. Okaz mniejszy jest bardzo silnie wklęsły 
i posiada ścianki z widoczną w przełamie nie-
znaczną domieszką drobnego piasku. Jedno z den 
pochodzi z warstwy IIIa w wykopie XII, z okre-
su sprzed budowy kościoła, pozostałe z zasypiska 

rowu fundamentowego prezbiterium w wykopie 
IV, a więc najpóźniej z 1345 r.

III.2.11.4.3. Wczesna kamionka oliwkowa
Z Nadrenii wywodzi się kamionka o specy-

ficznym oliwkowobrązowawym zabarwieniu po-
wierzchni, z siwym przełamem, nawiązująca gene-
tycznie do starszej ceramiki typu pingsdorfskiego. 
Inną charakterystyczną jej cechą jest bardzo 
szorstka powierzchnia, spowodowana znaczną 
ilością nie stopionej domieszki drobno- i śred-
nioziarnistej. Przypuszcza się, że początki jej 
wyrobu sięgają 1. połowy XIII w. (Lüdtke 1985,  
66 n.; 1989, 63). Już w 1. połowie XIII w. odno-
towano jej obecność w Lubece (Gläser 1989, 35),  
a w Szlezwiku u schyłku tego samego stulecia 
(Lüdtke 1985, 67). W Kołobrzegu pojawiła się 
w dość znacznej ilości w 3. ćwierci XIII w., ale zani-
kła już w 1. połowie XIV w. (Rębkowski 1995, 49).

Na szczecińskim Wzgórzu Zamkowym po-
zyskano ogółem zaledwie 12 fragmentów, z któ-
rych 4 pochodzą z nawarstwień okresu I, pozo-
stałe z okresu II. Należące do okresu I znaleziono 
w wykopie XII w warstwie IV i w związanej z nią 
jamie (ryc. 59: 10) oraz w warstwie Vd (ryc. 59: 7). 
Są wśród nich ułamki den z wyodrębnioną, mode-
lowaną stopką. Wszystkie mogą być datowane na 
schyłek XIII i 1. połowę XIV w.

III.2.11.4.4. Naczynia ceglaste, szkliwione
Wśród importowanych produktów ceramicz-

nych pozyskanych na szczecińskim zamku nie-
wielki, bo liczący zaledwie 18 fragmentów, zespół 
tworzą wypalone w atmosferze utleniającej, dają-
cej w efekcie czerwonawo- lub brązowoceglastą 
barwę powierzchni, najczęściej także przełamo-
wi, powlekanej prawie zawsze tylko od zewnątrz 
szkliwem o różnych odcieniach brązu i zieleni.

W niektórych ośrodkach położonych na za-
chodnich pobrzeżach Bałtyku, w Lubece i Svend-
borgu, ceramika ta pojawiła się już w 4. ćwierci 
XII w. (Lüdtke 1985, 56; Gläser 1989, 34), a oko-
ło 1200 r. stwierdzono jej obecność w Szlezwiku 
(Lüdtke 1985, 56). W XIII i XIV w. stała się typo-
wym składnikiem – aczkolwiek o zróżnicowanej 
frekwencji – kolekcji ceramicznych miast nad-
bałtyckich. Produkowano ją przede wszystkim 
w garncarniach rozlokowanych, poczynając od 
Normandii, poprzez Flandrię, Niderlandy do po-
łudniowej Skandynawii. Już w XIII w. dopuszcza 
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się możliwość jej wyrobu także w Lubece (Meyer 
D. 1980, 59 n.) i w Szlezwiku, w którym frekwen-
cja naczyń szkliwionych w poziomach z XIII–
XIV w. dochodziła do 12%. Według H. Lüdtke-
go tak duży jej udział w zbiorze nie był możliwy 
bez uruchomienia produkcji na miejscu; nie mógł 
wynikać tylko z importu.

Podejmowane ostatnio próby ustalania różnic 
w technice wykonania omawianej grupy naczyń, 
także w zakresie form i ornamentacji, pozwalają 
niejednokrotnie rozpoznać produkty określonych 
ośrodków garncarskich. W tym zakresie wielce 
pomocne mogłyby się okazać badania fizykoche-
miczne (por. Lepówna 1982, 112 n.). W naszym 
przypadku, kiedy istotnym utrudnieniem jest już 
stan zachowania materiału zabytkowego (znacz-
ne rozdrobnienie) i brak analiz specjalistycznych, 
możemy się oprzeć jedynie na często zawodnej 
obserwacji makroskopowej.

W Szczecinie pierwsze ceglaste naczynia szkli-
wione pojawiły się w nawarstwieniach datowa-
nych na 4. ćwierć XII w. Świadczy o tym fragment 
dna niewielkiego, toczonego na kole naczyńka 
pokrytego na zewnątrz zielonym szkliwem oło-
wianym, wydobyty spod paleniska w warstwie 
VII w wykopie XII. Dno miało około 3 cm śred-
nicy i 0,9–1,1 cm grubości. Wykonano je z gliny 
z domieszką drobnego piasku. Być może pocho-
dzi ono z terenów flandryjskich lub niderlandz-
kich. Miniaturowe naczyńka szkliwione są znane 
z wielu stanowisk zachodnioeuropejskich od XII 
do XV w. (Lüdtke 1985, ryc. 38). W Kołobrzegu 
wystąpiły w poziomach z 2. połowy XIV w., ale 
miały zupełnie inną niż nasze barwę szkliwa 
(Rębkowski 1995, 55).

Przyjmuje się, że w omawianej grupie cera-
miki zdecydowanie przeważały dzbany i niewiel-
kie naczynia do picia. W warstwie IV w wykopie 
XII zachował się ułamek brzegu z pogrubionym 
wylewem, pokryty dwustronnie jasnobrązowym 
szkliwem z jasnozielonymi plamkami, którego 
glina zawierała niewielką przymieszkę drobne-
go piasku (ryc. 39: 4). W tym samym wykopie, 
ale w warstwie IIIf, znalazł się ułamek brzuśca 
pokrytego od zewnątrz brązowym szkliwem, na 
które nałożono w formie ozdoby żeberkowaty na-
ciek z żółtobrązowego szkliwa (ryc. 39: 9). Ten 
fragment wykonano z gliny bez domieszki. Oby-
dwa należały do naczyń cienkościennych (0,35  
i 0,4 cm), o ceglastej barwie przełamu. Cechy te 

odpowiadają ceramice produkowanej w 2. poło-
wie XIII i 1. połowie XIV w. w ośrodkach garn-
carskich na wybrzeżach Morza Północnego 
(Carlsson 1982, 19 n., ryc. 29).

Przypuszczalnie fragmentem naczynia do pi-
cia jest wychylony na zewnątrz brzeg wykona-
ny z gliny bez domieszki, pokryty od zewnątrz, 
nieco poniżej wylewu, brązowym szkliwem. Po-
chodzi z warstwy VIc w wykopie XII, zalegającej 
bezpośrednio nad poziomem wczesnośrednio-
wiecznym (ryc. 39: 3). W Kołobrzegu brak po-
dobnych naczyń. Biorąc pod uwagę sposób wy-
konania i barwę szkliwa, podobnych do innych 
znanych z tego zespołu, można przypuszczać, 
że pochodziło z pracowni niderlandzkich lub 
południowoskandynawskich.

W analizowanej kolekcji są też dwa fragmen-
ty den. Okaz z warstwy IV w wykopie XII, za-
opatrzony w wyodrębnioną, modelowaną stopkę, 
miał trójbarwny przełam (siwy w środku) i cegla-
stą powierzchnię pokrytą na zewnątrz zielonym 
szkliwem z czarnymi i brązowymi kropeczkami. 
Podobnie nakrapiane naczynie, ale z plastycznym 
wizerunkiem ludzkiej twarzy, jest znane z Lodose  
w Szwecji. Znaleziono je w zespole datowanym 
na 2. połowę XIII i 1. połowę XIV w., a uznano za 
import znad Morza Północnego (Carlsson 1982, 
22, ryc. 34). Inny ułamek dna, znaleziony w war-
stwie IIIf, ma na ściance wewnętrznej kropeczki 
brązowego szkliwa.

Liczniejszy zespół reprezentują ułamki pokry-
te od zewnątrz zielonkawobrązowym lub żółto-
brązowym szkliwem, niekiedy, jak okaz z warstwy 
IV, także od strony wnętrza z kroplami szkliwa 
zielonego (ryc. 39: 6). Na niektórych skorupach 
z warstw IV i Vd w wykopie XII zachowały się 
ślady po odlepionych aplikacjach o malinkowa-
tej formie, uznawanych za typową ozdobę pro-
duktów ośrodków z pobrzeży Morza Północnego  
w 2. połowie XIII i 1. połowie XIV w. (Carlsson 
1982, 45 n.; Lüdtke 1985, 55; Rębkowski 1995, 58).

Szczególną uwagę zwraca ułamek brzuśca 
z warstwy IIIe, wykonany z gliny bez domiesz-
ki, z powierzchnią pokrytą żółtawozielonka-
wym szkliwem. Naczynia o podobnych cechach 
znaleziono również w Kołobrzegu w pozio-
mach z 2. połowy XIII – 1. połowy XIV w., które  
M. Rębkowski jest skłonny uznać za produkty po-
chodzące z Brugii (Rębkowski 1995, 52 i 58).
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III.2.11.4.5. Inne importy ceramiczne
W wykopie XII, na dnie jamy związanej z war-

stwą IV znaleziono górną część dzbanuszka ze 
smukłym, jajowatym brzuścem, z wysoką, cylin-
dryczną, rozszerzającą się ku górze szyjką, z brze-
giem odchylonym na zewnątrz ze spłaszczonym 
wylewem o średnicy 3,8 cm. Posiada taśmowate 
ucho, osadzone górą nieco poniżej brzegu, dołem 
u nasady szyjki. Ma powierzchnię barwy jasno-
oliwkowej z brązowymi plamami, zdobioną cien-
kimi żłobkami poziomymi (ryc. 58: B). Przełam 
barwy siwej. Naczynie wytoczono z gliny kaoli-
nowej bez domieszki, dobrze wypalonej, na gra-
nicy słabego spieku. Jest z całą pewnością obcego 
pochodzenia, nawiązuje do wczesnej kamionki, 
ale brak analogii w dostępnej literaturze nie po-
zwala określić jego proweniencji.

Z tego samego wykopu, z warstwy VIc zwią-
zanej z obiektem nr 4, pochodzi fragment dol-
nej części grubościennego naczynia (?) lub bliżej 
nieokreślonego przedmiotu (lampka?), z niecko-
watym wnętrzem i wyodrębnioną dolną częścią 
(nóżka) z poprzecznym otworem. Zostało wyko-
nane z gliny jasnobrązowawej o żółtawym od-
cieniu. Na powierzchni, obustronnie, zachowały 
się ślady szkliwienia o barwie kawy z mlekiem  
(ryc. 40: 1). Być może egzemplarz ten pochodzi 
z któregoś zachodnioeuropejskiego ośrodka, ale 
z braku analogii nie można określić ani jego po-
chodzenia, ani wieku.

Zielonkawe szkliwo pokrywało powierzchnię 
dwóch innych naczyń wypalonych w atmosfe-
rze redukcyjnej. Obydwa znaleziono w wykopie 
XII; okaz z warstwy IV zachował ślad aplikacji 
malinkowatej, zaś fragment z warstwy IIId miał 
szorstką od domieszki powierzchnię. Obydwa 
mają cechy nawiązujące do produktów pracowni 
angielskich (Rębkowski 1995, 61).

III.2.12. Kafle
W warstwie IV w wykopie XII zachował się 

przybrzeżny ułamek kafla garnkowego z czworo-
bocznym otworem, z brzegiem wyraźnie zgrubia-
łym do wnętrza, z charakterystycznym siodełko-
watym wgłębieniem (ryc. 41: 1). Został wykonany 
najpewniej na kole, z gliny żelazistej z domiesz-
ką piasku, wypalonej w atmosferze utleniającej 
na kolor ceglasty. Według typologii opracowanej 
przez M. Dąbrowską opisany egzemplarz należy 
zaliczyć do garnkowych kafli wypełniających typu 
I. Tego rodzaju kafle wiążą się ściśle z budową 

pieców o stosunkowo cienkich ściankach, szybko 
nagrzewających się, ale nie kumulujących ciepła. 
Takie piece, zdaniem tej badaczki, zaczęto wpro-
wadzać na ziemiach polskich w okresie od oko-
ło połowy XIV do początku XV w. (Dąbrowska 
1987, 68 n.).

III.2.13. Ceramika budowlana
Już w nawarstwieniach okresu sprzed 1346 po-

jawiły się kawałki cegieł, sporadycznie także cał-
kowicie zachowane okazy lub połówki, fragmenty 
dachówek i grudy zaprawy wapiennej. Wskazują 
one na możliwość istnienia na Wzgórzu Zamko-
wym budowli murowanych, krytych ceramiczny-
mi dachami. Przypuszczenie to wzmacnia fakt 
obecności w tych samych warstwach fragmentów 
szklanych szybek okiennych i ołowianych ramek, 
omówionych już wyżej. Ich obecność, pomimo 
braku konkretnych zarysów, nie byłaby w tym 
czasie czymś nadzwyczajnym, skoro w Szczecinie 
już po połowie XIII w. powstawały ceglane świą-
tynie, ceglano-kamienne mury i bramy miejskie, 
a także domy mieszczańskie odnotowane w księ-
dze miejskiej w 1. połowie XIV w. (Dziurla 1963, 
160 n.; 1985, 706 n.; Lesiński 1985, 122; Piskor-
ski 1987, 217; Kalita-Skwirzyńska 1995, 135 n.). 
Ostatnie odkrycia archeologiczne w obrębie Sta-
rego Miasta w rejonie Rynku Warzywnego umoż-
liwiają datowanie niektórych kamienic na okres 
sprzed 1308 r. (Cnotliwy 1996a, 160).

Obecność kawałków cegieł odnotowano na 
Wzgórzu Zamkowym w warstwach III w wyko-
pach I–III, następnie w wykopie IV w warstwach 
XIII i XIc, przeciętych fundamentem prezbi-
terium kościoła św. Ottona, dalej w wykopie V 
w warstwie IIc, a także w wykopie XII w war-
stwie IV i w zasypisku związanej z nią jamy.  
W najstarszych warstwach obiektu nr 19 w wyko-
pie VI znalazł się całkowicie zachowany egzem-
plarz o wymiarach: długość 264 mm, 130 mm 
szerokość i 84 mm grubość, a także osiem połó-
wek o szerokości 100–134 mm i grubości 76–80 
mm. Według A. Kąsinowskiego (1970, 56) takie 
wymiary miały cegły używane do konstruowa-
nia murów kapitalnych, inne niż np. przezna-
czone na łęki. Wymiary cegieł z obiektu nr 19 
nie nawiązują do średnich pomiarów pobranych 
ze wszystkich zachowanych elementów budow-
li wzniesionych po 1345 r. – por. starsze pomiary 
zestawione przez R. Radackiego (1976, 315–316) 
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oraz nowsze zamieszczone w podrozdz. IV.2.14 
niniejszej pracy.

Cegły omawianego okresu wykonywano 
w drewnianych formach z dobrze przygotowanej 
gliny z dodatkiem piasku, sporadycznie także 
tłucznia, wypalając je po wysuszeniu na stosach 
w atmosferze utleniającej do czerwonawej bar-
wy. Więcej na temat wyrobu cegieł A. Kąsinow-
ski (1970, 52 n.).

Drugą grupę ceramiki budowlanej tworzą 
czerwone dachówki, zachowane niestety w po-
staci niewielkich fragmentów. Trzy ułamki, mię-
dzy nimi kawałek gąsiora, wydobyto z warstwy 
IV w wykopie XII, a dwa dalsze znaleziono 
w zasypisku związanej z nią jamy, także w rowie 
fundamentowym prezbiterium kościoła. Gąsior 
o powierzchni wygładzonej palcami miał 10 cm 
szerokości, 5,4 cm wysokości i 1,3–2,7 cm gru-
bości. Był wykonany, podobnie jak cegły, z gliny 
z niewielką ilością piasku. Natomiast glina ka-
wałków dachówek z zasypiska jamy zawierała 
ziarna białego tłucznia. Wespół z nimi znale-
ziono bryłę zaprawy wapiennej z negatywem 
dachówki (najpewniej gąsiora), wskazującej na 
sposób jej mocowania na dachu.

Należy zaznaczyć, że gliniane dachówki mo-
gły być stosowane nie tylko na budynkach mu-
rowanych, ale także na wykonanych całkowicie 
z drewna.

III.2.14. Kości zwierzęce
W nawarstwieniach omawianego okresu odno-

towano obecność 1940 kości zwierzęcych, z któ-
rych zaledwie 294, pochodzących z warstw I–III 
w obiekcie nr 19 w wykopie VI, poddano anali-
zie zoologicznej. Zdajemy sobie sprawę, że jest 
to zbyt mała próba, aby móc wyciągać miarodaj-
ne wnioski na temat spożycia mięsa w tym cza-
sie, niemniej warto się tej kwestii bliżej przyjrzeć, 
tym bardziej, że pochodzi z obiektu zamkniętego, 
pozbawionego w zasadzie starszych przymieszek.  
W interesującym nas tu zespole 273 kości to 
szczątki ssaków, 16 – ptaków, a 5 – ryb. Pod 
względem gatunkowym 267 kości określili  
M. Kubasiewicz i J. Gawlikowski (Cnotliwy 1980, 
379 i tabela 12.1 na 383). Znakomita większość, 
bo 265 szt. (99,25%), to kości ssaków hodowa-
nych, a zaledwie 2 – dzika. Wśród szczątków 
zwierząt hodowanych aż 55,5% to kości owcy/
kozy, zaledwie 3,5% – krowy i 34% – świni, zaś 

pozostałe 7,7% – psa. W porównaniu z okresem 
wczesnośredniowiecznym zastanawia niespoty-
kanie wysoki udział kości owcy/kozy. Na innych, 
chronologicznie współczesnych naszemu stano-
wiskach, ilości kości owcy/kozy były zdecydowa-
nie mniejsze. I tak w Elblągu w XIII w. w różnych 
punktach miasta ich odsetek wahał się w grani-
cach 5,36–10,17%, później 9,09–10,56% (Gaw-
likowski, Stępień 2004, 271, tab. 3), w Gdańsku 
na różnych stanowiskach 3,89–22,7% (Kubasie-
wicz 1977, 35 i 98, tab. 6 i 46), a w Kołobrzegu  
w 2. połowie XIII w. 19,82–26,12%, zaś w 1. połowie  
XIV w. 22,37–29,78% (Gręzak 1996; 1997; 1998; 
1999). Najbardziej zbliżone do szczecińskich 
dane pochodzą z Kołobrzegu, co mogłoby świad-
czyć o pewnych tendencjach kształtujących się na 
Pomorzu Zachodnim, gdyby nie wyniki uzyskane 
z nawarstwień późnośredniowiecznego Wolina, 
gdzie udział kości interesującego nas tu gatunku 
stwierdzono w granicach 8,6–9,94% w poziomach 
13 i 14 z XIII i XIV w. (Gawlikowski, Stępień 
2001, 173, tabela 2; Cnotliwy 2010, 281). Należy 
dodać, że w młodszych warstwach obiektu nr 19 
(po połowie XIV w.) udział kości owcy/kozy spadł 
do 18,9%, a więc nieco poniżej poziomu odno-
towanego w Kołobrzegu. Wydaje się, że wielką 
przewagę kości owcy/kozy w starszych warstwach 
obiektu nr 19 należy tłumaczyć krótkotrwałą pre-
ferencją jagnięciny na książęcym dworze.

Obok wysokiego procentu kości owcy/kozy, za-
skakuje też niezwykle mała frekwencja szczątków 
bydła – zaledwie 3,5%. Na innych współczesnych 
stanowiskach pomorskich udział kości bydła 
waha się między 11,29–39,34% w Wolinie (Cnot-
liwy 2010, 281), 41,69–75,52% w Gdańsku (Kuba-
siewicz 1977, 98 n., tabl. 46 i 59), 55,03–77,57% 
w Elblągu (Gawlikowski, Stępień 2004, 271, tabl. 
3) czy 48,93–65,7% w Kołobrzegu (Gręzak 1996, 
345 n.; 1997, 243 n.; 1998, 289 n.; 1999, 283). Już 
w młodszych warstwach obiektu nr 19 spożycie 
wołowiny „wróciło do normy”, gdyż frekwencja 
kości bydlęcych wyniosła 32,8%.

W omawianym zbiorze szczątki świni, wyno-
szące 34%, uplasowały się na drugim miejscu po 
kościach kozy/owcy. Na Pomorzu już od wcze-
snego średniowiecza mięso wieprzowe zawsze 
było wysoko cenione, co poświadczają ilości znaj-
dowanych kości. W początkach późnego śred-
niowiecza bywało różnie, nawet na tych samych 
stanowiskach. W Wolinie zdecydowanie przewa-
żały (Cnotliwy 2010, 280), ale już w Kołobrzegu  
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w 2. połowie XIII w., w zależności od części 
miasta udziały kości świni wahały się od 9,72 do 
25,16%, a w XIV w. od 13,08 do 24,44% (Gręzak 
1996, 345; 1997, 243; 1998, 289; 1999, 283 n.).  
W Elblągu w poziomach z XIII w. udział kości 
świni w zbiorze wynosił w zależności od miej-
sca od 17,07% do 32,75% (Gawlikowski, Stępień 
2004, 271, tab. 3). Natomiast w Gdańsku na róż-
nych stanowiskach rozpiętość w interesującym nas 
tu zakresie wynosiła 8,33–50,77% (Kubasiewicz 
1977, 35 n., tab. 6, 36, 46 i 59). Jak z powyższego 
przeglądu wynika, proporcje w ilości podstawo-
wych rodzajów mięsa były wszędzie zróżnicowa-
ne i wynikały z najrozmaitszych przyczyn, któ-
rych trudno w tym miejscu dociekać.

Warto też zwrócić uwagę na śladową jedynie 
obecność kości zwierząt łownych, w naszym przy-
padku wyłącznie dzików (0,73%). W następnym 
okresie, po połowie XIV w. ich ilość wzrosła do 
8,22%, ale przy zdecydowanej dominacji dzika 
i obecności tylko jednej kości jelenia. W późnośre-
dniowiecznych miastach pomorskich frekwencja 
kości zwierząt łownych była bardzo zróżnicowa-
na, zawsze niska, choć na ogół większa niż w na-
szym przypadku, ponadto pochodziły ze znacznie 
większej liczby gatunków (por. cytowane wyżej 
prace).

Kolekcję kości zwierzęcych omawianego ze-
społu dopełniały szczątki ptaków i ryb, które jed-
nak nie zostały dotąd rozpoznane pod względem 
gatunkowym, toteż ich bliżej nie omawiamy.

III.3. Analiza stratygraficzno-chronologiczna
Początek analizowanego okresu należy wiązać 

z przeniesieniem przez Barnima I stałej siedziby 
książęcej do Szczecina, co według ustaleń J. Spo-
rsa nastąpiło może już w 1237 r., a bez wątpienia 
w 1243 r. (Spors 1981, 225 n.). Szczecin stał się 
stolicą państwa zachodniopomorskiego. Stary, pa-
miętający czasy Warcisława dwór wymagał grun-
townej przebudowy, dostosowania nie tylko do 
pomieszczenia rodziny książęcej ze służbą, ale 
także licznych urzędów i oficjeli. Pomimo że do 
naszych czasów nie dotrwały nawet relikty bu-
dowli, to o rozmachu poczynań budowlanych in-
formują pośrednio rozlegle niwelacje odnotowane 
w kilku wykopach. Z ich powodu usunięto z obrę-
bu dziedzińca, głównie z jego północno-zachod-
niej części, wiele nawarstwień z okresu między 
połową XII a 3. dekadą XIII w., a w najlepszym 
razie je przemieszano. Dalsze szkody w układzie 

stratygraficznym przyniosły późniejsze inwestycje 
Barnima III. Owe niwelacje, niszczące pierwotny, 
naturalny układ nawarstwień, ogromnie skom-
plikowały i tak skromne, bo oparte w zasadzie na 
datowaniu ceramiki, możliwości określenia wieku 
konkretnych warstw. Ze względu na zróżnicowa-
ne uwarunkowania analiza chronologiczno-stra-
tygraficzna zostanie przeprowadzona w ramach 
poszczególnych wykopów.

W wykopach I–III nawarstwienia nienaruszo-
ne niwelacjami, zawierające wyłącznie wczesno-
średniowieczne kolekcje ceramiczne są datowane 
na 1. połowę XII w. Są to w wykopie I warstwa 
IV, w II warstwa V, w III warstwa VII. Zalegają-
ce bezpośrednio nad nimi warstwy zawierają już 
zróżnicowany ilościowo udział naczyń późno-
średniowiecznych (siwaki i kamionka), ale także 
przymieszkę nowożytnych i są następująco da-
towane: warstwa III w wykopie I na 1. połowę  
XIII w., a IV w wykopie II oraz V i VI w wyko-
pie III na 1. połowę XII w. (Leciejewicz i in. 1983,  
57 n.; Cnotliwy, Łosiński 1983, 241 n.). Ustalenia 
te budzą już dziś wątpliwości i wymagają korekty.

Jeśli posłużyć się danymi z dobrze datowa-
nych – z zastosowaniem dendrochronologii – po-
ziomów osadniczych szczecińskiego Podzamcza 
(por. wyżej uwagi poczynione przy okazji analizy 
ceramiki), to warstwy zawierające w ceramicznym 
zbiorze przymieszkę naczyń późnośredniowiecz-
nych (siwaki i wczesna kamionka) w ilości mniej-
szej niż 0,5% zbioru można datować nie wcze-
śniej niż od 3. ćwierci XII do początku XIII w. 
Temu okresowi odpowiada w wykopie II warstwa 
IV, zawierająca 0,17% siwaków. Zatem należałoby 
ją obecnie datować na schyłek XII i początek XIII 
w., podobnie jak warstwy VI, V i IV w wykopie V, 
zawierające odpowiednio 0,16%, 0,35% i 0,21% 
siwaków.

Kolejne jednostki stratygraficzne w wyko-
pach I–III: warstwę III w wykopach I i II oraz 
IV w wykopie III, zawierające 3,19–5% ceramiki 
późnośredniowiecznej, odpowiadają w zasadzie 
datowaniu na 1. połowę XIII w., jak w cytowanej 
wyżej monografii Wzgórza Zamkowego, ale moż-
liwe, że ze względu na obecność ułamków cegieł 
i kamionki siegburskiego typu, narastały jeszcze 
w 2. połowie tego stulecia.

Na 1. połowę XIII w. datowano wcześniej także 
warstwę III w wykopie III, pomimo że udział naczyń 
późnośredniowiecznych w ceramicznym zbiorze 
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sięgał 21,16%. Taki skok ilościowy tych naczyń od-
notowano na szczecińskim Podzamczu dopiero 
po lokacji miasta, a więc mniej więcej od schyłku  
1. połowy XIII w., a najpewniej dopiero w 2. poło-
wie tego stulecia, w której należałoby ją osadzić.  
W wykopie IV odpowiada jej warstwa XIII.

Kilka zdań należy poświęcić wyjaśnieniu obec-
ności sporej przymieszki naczyń nowożytnych 
w warstwie III w wykopach I i II, a także w war-
stwach IV i III w wykopie III. Z publikowanej 
dokumentacji wynika, że wymienione jednost-
ki stratygraficzne były poprzecinane rozległymi 
wkopami nowożytnymi, ale poza ich obrębem za-
chowały się szczątki konstrukcji drewnianych, po-
zostałości pieców i palenisk, świadczących o tym, 
że ich struktura nie uległa w zasadzie uszko-
dzeniu (Leciejewicz i in. 1983, 60–62 i 65–66,  
ryc. 50 i 65). Należy uznać, że ułamki naczyń 
nowożytnych „wzbogacające” ich kolekcje cera-
miczne pochodzą z obrzeży niezbyt dokładnie 
wyodrębnionych i wyeksplorowanych wkopów. Są 
więc najzupełniej obcym wtrętem, nie posiadają-
cym wpływu na datowanie warstw.

W wykopie IV, usytuowanym kilkanaście me-
trów na zachód od wyżej omówionych, nieprze-
rwany ciąg nawarstwień z wyłączną obecnością 
naczyń wczesnośredniowiecznych zachował się 
włącznie do warstwy XIV, datowanej na lata 90. 
XII i początek XIII w. (Cnotliwy, Rogosz 1983, 
85 n.). Brak w niej nawet pojedynczych ułamków 
siwaków co pozwala sugerować, że datowano ją 
zbyt późno. Jeśli wziąć pod uwagę, że w kolejnej 
warstwie XIII naczynia późnośredniowieczne 
(siwaki i kamionka) stanowiły już 22,81% kolek-
cji ceramicznej, to należy sądzić iż musi je dzie-
lić spory odstęp czasowy. Z powyższego powodu 
nie da się również utrzymać datowania warstwy 
XIII na 1. połowę XIII w., a należy ją osadzić 
co najwyżej około połowy, a najpewniej już  
w 2. połowie tego stulecia. Taką chronologię po-
twierdza szereg wydobytych z niej form naczyń: 
garnki kuliste typu III, odmiany 2 i typu IV znane od  
2. połowy XIII w., dzbany typu I, odmiany 2 wy-
stępujące najczęściej w 2. połowie tego stulecia 
oraz fragment naczynia z czerwonofioletowej 
kamionki rzadkiej przed połową XIV w. Biorąc 
powyższe pod uwagę, należałoby starszą warstwę 
XIV datować na 1. połowę XII w., co najwyżej 
około jego połowy. Tak więc także i w tym miej-
scu, podobnie jak w innych, brak warstw z okresu 
między połową XII a połową XIII w.

Nad warstwą XIII zalega XII, złożona z prze-
warstwień gliny i piasku przylegających do skraju 
wykopu fundamentowego prezbiterium kościoła 
św. Ottona. Niewykluczone, że ziemia pochodzi-
ła w znacznej części z owego wykopu (pośrednio 
potwierdza to obecność kilkunastu ułamków na-
czyń ludności kultury łużyckiej z poziomu zale-
gającego nad calcem), wyznaczając początek bu-
dowy świątyni. Jej kolekcja ceramiczna składa się 
z 52,7% naczyń o fakturze wczesnośredniowiecz-
nej oraz 47,3% późnośredniowiecznych, w tym 
40,6% siwych i 6,7% kamionkowych. Jeśli się-
gnąć po analogię z dobrze datowanego wykopu V 
w kwartale 5, to należałoby ją osadzić w 2. połowie 
XIII w. Podobny okres wyznaczają obecne w niej 
niektóre typy garnków z kulistym dnem (typu II, 
odmiany 2, i IV) oraz okazy na trzech nóżkach, 
zaś na co najwyżej schyłek XIII i początek XIV w. 
zdają się wskazywać ułamki dzbanuszka typu II 
z białoszarej kamionki. Brak danych na obecność 
w tym miejscu warstwy z 1. połowy XIV w., którą 
najpewniej usunięto w czasie niwelacji poprze-
dzającej budowę kościoła. Pośrednio potwierdza 
to zawartość zasypiska wykopu fundamentowego 
tego obiektu, zawierającego także elementy cera-
miczne charakterystyczne dla 1. połowy XIV w., 
jak choćby dzbanki siwione typu I, czy typu IV 
z białej, wczesnej kamionki.

Tak więc w wykopie IV zachowały się ślady 
dwóch niwelacji, z których pierwsza, wiążąca się 
z budową dworu Barnima I, zlikwidowała na-
warstwienia z okresu między połową XII a poło-
wą XIII w, zaś druga, przygotowująca teren pod 
budowę przez Barnima III kościoła św. Ottona, 
doprowadziła do zniszczenia warstwę z 1. połowy 
XIV w.

W wykopie V nie odnotowano większych niwe-
lacji, więc warstwy narastały w sposób naturalny 
przynajmniej do 2. połowy XIII w. Na 4. ćwierć 
XII w. datowano warstwę VII, ostatnią zawiera-
jącą wyłącznie ceramikę wczesnośredniowiecz-
ną. W trzech zalegających wyżej warstwach VI, V  
i IV pojawiły się nieznaczne przymieszki siwa-
ków (odpowiednio 0,16%; 0,35%; 0,21%), które 
przypadały na lata 90. XII i 1. połowę XIII w. Te 
ustalenia nie budzą zastrzeżeń. W kolejnej war-
stwie III udział naczyń późnośredniowiecznych 
w ceramicznym zbiorze wzrósł do 10,35%, w któ-
rym dominowały siwaki (9,51%), ale też występo-
wały naczynia kamionkowe i ceglaste z glazurą 
(po 0,42%), co charakteryzuje zespoły ze schyłku 
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1. połowy i z 2. połowy XIII w. Wcześniej warstwę 
datowano na 1. połowę XIII w. (Cnotliwy, Rogosz 
1983, 158 n.). W warstwie IIc stwierdzono podob-
ny, aczkolwiek nieco wyższy udział naczyń póź-
nośredniowiecznych (wyłącznie siwaki 11,1%). 
Biorąc także pod uwagę jej pozycję stratygraficz-
ną, należałoby ją również widzieć w 2. połowie 
XIII w. Poziomy wyższe, które w następnej części 
pracy będą przedmiotem podobnej analizy, musi 
od niej dzielić znaczący dystans czasowy, skoro 
ich kolekcja ceramiczna zawiera ponad 63% na-
czyń późnośredniowiecznych.

Warstwę VIII w wykopie VII, zawierającą wy-
łącznie ceramikę wczesnośredniowieczną, osa-
dzono ogólnie w 2. połowie XII w. Być może, jeśli 
powołać się na dane z wykopu V, należałoby ją 
datować na 3. ćwierć tego stulecia. Wiek powstałej 
nad nią warstwy VII z 5,56% zespołem siwaków 
ustalono, jak się wydaje, nieco zbyt wcześnie na 
koniec XII i początek XIII w. (Cnotliwy, Rogosz 
1983, 193 n.). W świetle ustaleń poczynionych już 
wyżej, należy w całości do 1. połowy XIII w., się-
gając może początków jego 2. połowy.

Zalegającą wyżej warstwę VIb trudno datować 
na podstawie zabytków ruchomych, bo znalezio-
no w niej zaledwie 17 ułamków naczyń glinia-
nych, których większość stanowią skorupy garn-
ków lub dzbanów z kulistym dnem (12 egz.). Jej 
pozycję chronologiczną określa datowanie war-
stwy VI, nakazujące umieścić ją między połową 
XIII a początkiem XIV w.

Kolejna warstwa, VIa, wypełniająca górną 
część wykopu fundamentowego kościoła, została 
później przecięta wkopem (przecinał także rów 
fundamentowy świątyni) związanym z budową 
jednej z przypór. Te ustalenia mają duże znacze-
nie dla określenia etapów budowy interesującego 
nas tu obiektu. W kolekcji ceramicznej warstwy 
dominują naczynia późnośredniowieczne, stano-
wiące 53,4% (43,8% siwaków, 5,5% szarobiałej ka-
mionki, 4,1% ceglastych). Wśród siwaków rozpo-
znano fragmenty garnków z płaskim dnem typu 
IV i V, z których pierwsze występują w szerokich 
ramach od początku XIII do XV w., zaś drugie 
ograniczają się do XIII i XIV w. Skoro warstwa 
wypełnia górną część wykopu fundamentowego 
kościoła, to najpewniej narastała w ciągu 1. poło-
wy XIV w. Stwierdzone w niej nasycenie cerami-
ką późnośredniowieczną, należałoby więc uznać 
na Wzgórzu Zamkowym za wskaźnik chronolo-
giczny tego horyzontu czasowego. Kolejną w tym 

miejscu warstwę VI należy już łączyć z okresem 
użytkowania świątyni.

Pozostała do rozwikłania stratygrafia i chrono-
logia wykopu XII, poprzedzielanego obiektami 
murowymi jakby na odrębne części, co znacznie 
utrudnia analizę. W jego obrębie wczesnośre-
dniowieczne poziomy osadnicze kończą się na 
warstwie VII datowanej na 4. ćwierć XII w. (Cno-
tliwy 1997, 205 n.). Bezpośrednio na nią nałożyły 
się warstwy IIIe–f (w części D wykopu), IV (część 
A), Vd–e (część E) i VIc (część B), których kolek-
cje ceramiczne zawierały obok naczyń o fakturze 
wczesnośredniowiecznej także znacznie zróżni-
cowane procentowo udziały naczyń późnośred-
niowiecznych. Już w czasie prac terenowych 
szczególną uwagę zwrócono na stosunek tych na-
warstwień do obiektów murowanych nr 25, 28 i 4, 
co obecnie skutkuje możliwością ustalenia kolej-
ności ich realizacji i chronologii.

Część D wykopu, obejmującą wąską prze-
strzeń między obiektami 25 i 4 opadającą w stronę 
południową, zajmowały kolejno warstwy IIIf, IIIe, 
IIId, wszystkie przecięte wykopem fundamento-
wym obiektu nr 25, a więc od niego starsze. War-
stwy IIIf, IIIe i IIId, także młodsza IIIb, wchodzi-
ły pod obiekt nr 4. W warstwach tych sukcesywnie 
zwiększa się udział naczyń późnośredniowiecz-
nych w ceramicznym zbiorze, odpowiednio 
28,1% w IIIf, 50,7% w IIIe i 70,5% w IIId, ale – co 
trzeba mocno podkreślić – w zalegających wy-
żej IIIc, IIIb, IIIa stwierdzono wyłącznie ułamki 
naczyń o fakturze wczesnośredniowiecznej. Jeśli 
w nawarstwieniach Podzamcza dopiero po loka-
cji miasta udział naczyń późnośredniowiecznych 
sięgał 15%, w 2. połowie XIII w. dochodził 45%, 
a ich ilościowe narastanie uznać za ważną wska-
zówkę chronologizacyjną, to warstwę IIIf należa-
łoby datować najwcześniej na schyłek 1. połowy, 
a najpewniej już na 2. połowę XIII w., podobnie 
jak warstwę IIIe. W myśl tej zasady warstwa IIId 
jest od nich młodsza, na co wskazuje także po-
zycja stratygraficzna, pochodząca najpewniej już 
z 1. połowy XIV w., ale niewykluczone, że także 
z początku 2. połowy tego stulecia. Nie uściślają 
powyższych sugestii, ale i im nie przeczą, stwier-
dzone w tych nawarstwieniach analizowane wyżej 
konkretne typy naczyń. Należy też dodać, że do 
tej pory nie są znane struktury ceramiczne nawar-
stwień Podzamcza z XIV w. Istnieją inne prze-
słanki zdające się potwierdzać powyższe datowa-
nia. Nie podlega dyskusji rok 1347 jako końcowa 
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data budowy kościoła św. Ottona (obiekt 22), brak 
natomiast danych wskazujących, iż w tym sa-
mym czasie powstał mur okalający prezbiterium 
(obiekt 25). Zasadnicze różnice w sposobie fun-
damentowania obu obiektów dowodzą, że obiekt 
25, realizowany przez inną strzechę budowlaną, 
powstał w innym czasie, najpewniej już w ciągu  
2. połowy XIV w., a więc przecięte jego funda-
mentem warstwy IIIf–d są bez wątpienia starsze. 
Wiele wskazuje, że zalegające wyżej warstwy  
IIIc–b powstały z ziemi wydobytej z wykopów 
fundamentowych obiektu 25, stąd brak w nich na-
czyń późnośredniowiecznych.

Na warstwy IIIf–e nakłada się obiekt nr 4. Star-
sze od niego są też warstwy IV w części A wykopu, 
VIc w części B oraz IIb w części C. Udział naczyń 
późnośredniowiecznych warstwy VIc, wynoszący 
29,9%, jest bardzo bliski stwierdzonemu w IIIf – 
28,1%, co, jak się wydaje, pozwala obydwie dato-
wać na schyłek 1. połowy i 2. połowę XIII w.

Warstwa IV, która, jak wynika z obserwacji te-
renowych, jest bardzo zbliżona pod względem 
tworzywa do IIIe, posiada też podobną strukturę 
kolekcji ceramicznej, zawierającą 56,2% naczyń 
późnośredniowiecznych, według której moż-
na ją również osadzić w 2. połowie XIII w. Jeśli 
jednak wziąć pod uwagę to, że stropową, młod-
szą jej część poważnie naruszyły wcześniejsze 
badania i inne prace ziemne, to bez wątpienia 
zniekształciły one proporcje zbioru ceramiczne-
go. Pierwotnie warstwa IV mogła sięgać w głąb  
1. połowy XIV w. Pośrednio wskazuje na to fakt, 
że w północno-wschodniej części wykopu XII, 
gdzie w lepszym stanie zachowała się pierwotna 
stratygrafia, bezpośrednio nad warstwą IV zalega-
ła IIb, również naruszona stopą fundamentową 
obiektu 4, w której strukturze ceramicznej udział 
ułamków naczyń poźnośredniowiecznych wyno-
sił już 81,9%. Można więc sądzić, choć brak ści-
słych analogii, że warstwa IIb powstawała także  
w 2. połowie XIV w. Chronologii tej nie uściśla 
ubogi zestaw form naczyń, z których na uwa-
gę zasługują garnek z kulistym dnem typu VI 
(stwierdzony także w warstwie IIId) oraz dzban 
typu III, odmiany 1, użytkowane głównie w XIII, 
ale także w 2. połowie XIV w.

W warstwę IV została wkopana jama-piw-
niczka, której zespół ceramiczny składa się ze 
101 fragmentów siwaków i jednego ułamka oliw-
kowej kamionki. Jest to jedyny zespół pozba-
wiony wczes nośredniowiecznych wtrętów. Wśród 

siwaków większość wyróżnionych form, szcze-
gólnie liczne garnki z kulistym dnem typu I i II, 
także dzban typu I.2, występują najczęściej w ze-
społach z 2. połowy XIII w., głównie jednak w 1. 
połowie XIV stulecia. Inne formy naczyń mają 
bardziej szerokie ramy chronologiczne. Z dato-
waniem naczyń koresponduje tarcza pięściakowa 
z około 1300 r., znaleziona na dnie jamy. Oma-
wianą jamę można zatem osadzić z całą pewno-
ścią w 1. połowie XIV w., ale nie jest wykluczone 
że funkcjonowała jeszcze w początkach 2. poło-
wy tego stulecia. Natomiast wyróżniony poziom 
zasypiskowy tego obiektu zawiera materiały star-
szej daty, które, jak można przypuszczać, dosta-
ły się tam wraz z ziemią pochodzącą z niwelacji 
starszych nawarstwień. Wskazuje na to przede 
wszystkim skład kolekcji ceramicznej, zawierają-
cej aż 91,8% ułamków naczyń o fakturze wcze-
snośredniowiecznej, a tylko 3% siwaków i 0,23% 
importowanych ceglastych z glazurą.

Pozostały do omówienia warstwy Ve, Vd, Vc 
zajmujące niewielką powierzchnię w części E 
wykopu XII, w przestrzeni między prezbiterium 
kościoła – obiekt 22 – a okalającym je murem – 
obiekt 25. Wszystkie stykały się bezpośrednio 
z wczesnośredniowieczną warstwą VII. Na war-
stwie Vd wspiera się podstawa reliktu murowego 
– obiekt 28, natomiast występujące wyżej Vc i Ve 
nakładają się na obiekt 28 i osypują kamienie fun-
damentu obiektu 25, z tego powodu należy je wią-
zać z okresem jego budowy. W warstwie Vd 45% 
stanowią ułamki naczyń późnośredniowiecznych, 
nawiązujące do poziomów odnotowanych w war-
stwie XII w wykopie IV i IIIe w wykopie XII, 
które zawierają inwentarz charakterystyczny dla  
2. połowy XIII w. Z powyższego wynika, że war-
stwa Vd może pochodzić z okresu przed rozpo-
częciem budowy kościoła, może nawet z 1. poło-
wy XIV w.

W wykopie VI odkryto częściowo zniszczoną, 
długo użytkowaną latrynę – obiekt nr 19, której po-
czątki sięgają być może 2. połowy XIII w., ale naj-
pewniej dopiero 1. połowy XIV w. Takie datowa-
nie potwierdzają znaleziska. Z jej dolnych warstw 
(I–III) pochodzi zespół ceramiczny składający się 
w 30,8% z naczyń późnośredniowiecznych, głów-
nie siwaków (28,2%), przy obecności 69,2% ułam-
ków naczyń o fakturze wczesnośredniowiecznej, 
co ciąży do 2. połowy XIII w. Współwystępujące 
z ceramiką obuwie nosi cechy z XIII i XIV w., 
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zaś wydobyte z warstwy III stożkowate naczynie 
toczone posiada analogie z XIV w.

Powyższe rozważania pozwalają wyróżnić 
w ramach I okresu rozwoju zamku kilka hory-
zontów chronologicznych:
1. Początek okresu wyznaczają warstwy odno-

szone do schyłku 1. połowy i początku 2. po-
łowy XIII w. Są to w wykopach I i II warstwa 
III, w wykopie V – warstwa III i najprawdo-
podobniej w wykopie VII warstwa VII.

2. Dalsze warstwy sięgają schyłku 1. połowy XIII 
w. ale zasadniczo należą do jego 2. połowy. Są 
to w wykopie IV warstwa XIII, a w wykopie 
XII – warstwy IIIf, IIIe oraz VIc.

3. Do 2. połowy XIII w. zostały zaliczone w wy-
kopie III warstwa III, w IV – warstwa XII, 
w V – warstwa IIc, a w XII – warstwa Vd, któ-
re mogą sięgać początku XIV w.

4. Ogólnie na 2. połowę XIII w. i 1. połowę XIV 
w. (może jeszcze na początek jego 2. połowy) 
jest datowana warstwa IV w wykopie XII. 

5. Z 1. połową XIV w. wiąże się warstwa VIa 
w wykopie VII.

6. Warstwy IIb i IIId w wykopie XII należy łączyć 
z 1. połową i początkiem 2. połowy XIV w.

III.4. Zagadnienie dworu książęcego  
  w Szczecinie
W 1124 r., w czasie pierwszej misji chrystia-

nizacyjnej biskupa bamberskiego Ottona na Po-
morze Zachodnie, główna siedziba księcia War-
cisława znajdowała się w Kamieniu. Wcześniej, 
najprawdopodobniej do 1119 r., funkcję stołecz-
nego ośrodka pełnił Kołobrzeg.

Jako powody przeniesienia siedziby rodo-
wej podaje się z jednej strony skutki wypraw 
wojennych Bolesława Krzywoustego w latach 
1102–1107 na Pomorze Środkowe, uwieńczone 
zdobyciem Kołobrzegu i Białogardu, z drugiej 
zaś strony wpływ na tę decyzję miało powiększe-
nie władztwa Warcisława o ziemie położone nad 
Pianą. Z Kamienia łatwiej było sprawować rządy 
nad księstwem oraz pieczę nad Wolinem i Szcze-
cinem, głównymi, w znacznej mierze samodziel-
nymi ośrodkami u ujścia Odry, które wciąż jesz-
cze wymykały się władzy książęcej. Przyjmuje 
się, że pierwsze dwa dziesięciolecia XII w. były 
ostatnim okresem niezależności Szczecina, który 
już w okresie misji Ottona z Bambergu stracił ją 
w znacznym stopniu na rzecz księcia Warcisława, 

aby ostatecznie przejść pod zarząd jego przedsta-
wicieli (Leciejewicz 1995, 21). Bardzo prawdopo-
dobne, że dwór Warcisława powstał w Szczeci-
nie krótko przed misją chrystianizacyjną Ottona 
z Bambergu. Pomijamy tu omówienie bogatej 
literatury na temat przemian, jakie zachodziły 
w księstwie zachodniopomorskim (por. Chło-
pocka 1948, 612 n.; Leciejewicz 1959, 5 n.; 1960,  
307 n.; 1962, 282 n.; Labuda red. 1969, 58 n.; 
Spors 1981; 1988).

O dworze książęcym w Szczecinie dowiaduje-
my się z przekazów żywociarzy św. Ottona. Jeden 
z nich – Ebbon – określa go w jednym miejscu 
jako „sedes ducis” w innym „in arxcem ducis” (Wi-
karjak, Liman, 1969, II,8 III,1 i 16). Natomiast 
w przekazie Herborda występuje jako „curia 
ducis” lub „pallacium” (Wikarjak, Liman 1974, 
II,26). Według nich miał się on znajdować obok 
świątyni pogańskiej na Wzgórzu Trzygłowa – „in 
monte Triglavi”, jednym z trzech – najwyższym, 
na których rozlokował się Szczecin (Leciejewicz 
1962, 31). Trzeba jednak dodać, że Ebbo w jed-
nym miejscu swojej relacji mówi nawet o czterech 
wzniesieniach.

Kwestia szczecińskich wzgórz wzbudziła wie-
loletnią dyskusję, powstało kilka koncepcji loka-
lizacji. Wszystkie borykały się z kłopotami wyni-
kającymi z olbrzymich zniekształceń pierwotnej 
topografii na skutek wielowiekowej intensyw-
nej ludzkiej działalności. Ostatnio dwukrotnie 
wszystkie dotychczasowe koncepcje lokalizacyjne 
omówił i ocenił W. Łosiński, przedstawiając na 
koniec własną wizję, opartą w znacznej mierze na 
opracowaniu pierwotnej rzeźby terenu szczeciń-
skiego Starego Miasta pióra B. Wolnego (Łosiń-
ski 2004, 133 n.; 2008, 113 n.; Wolny 1971; 1983; 
por. też Białecki 1992, 30 n.; Leciejewicz 1995, 27 
n.). Wzgórze Trzygłowa było położone w obrębie 
obwałowań – „in media civitatem”, a jak się po-
wszechnie przyjmuje – na terenie istniejącego do 
dziś zamku książąt pomorskich.

L. Leciejewicz lokalizuje świątynię Trzygło-
wa w północno-wschodniej części zamku (Le-
ciejewicz 1973, 70), natomiast W. Łosiński w jego 
północno-zachodniej partii, gdzie na początku 
słowiańskiego osadnictwa, jeszcze przed powsta-
niem wału obronnego, istniało czytelne wynie-
sienie otoczone płytkim, szybko zasypanym ro-
wem odkrytym na niewielkim odcinku (Łosiński 
2008, 103 i 121, ryc. 4). Badacz ten zasugerował, 
że ta część wyniosłości mogła już wtedy stanowić 
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krąg sakralny. Nie da się jednak udowodnić cią-
głości funkcji sakralnej tego miejsca aż do cza-
su powstania świątyni Trzygłowa, bo zajęła je 
w znacznej części zabudowa o charakterze prze-
czącym świętości miejsca (Leciejewicz 1983, 245, 
ryc. 207 i 208), które, jeśli dalej istniało, musiało 
się przesunąć bardziej ku północno-zachodnie-
mu krańcowi wzgórza. Niestety hipotezy tej nie 
da się sprawdzić, bo tę partię terenu bezpowrotnie 
zniszczyła renesansowa zabudowa zamku.

Z powyższych uwag wynika, że na podstawie 
samych relacji żywociarzy biskupa z Bambergu 
nie da się dokładnie zlokalizować dworu War-
cisława ani określić wielkości zajętego przezeń 
terenu. Jeśli posłużyć się retrospekcją, że powi-
nien poprzedzać w tym samym miejscu dwór  
Barnima I, a szczególnie zamek Barnima III, któ-
rego lokalizację określają (może nie w pełnym 
obrysie) dane archeologiczne i ikonograficzne. 
Nie wydaje się prawdopodobne, aby książę mógł 
dowolnie, w obwarowanym, gęsto zabudowanym 
mieście, zmieniać raz wybrane miejsce swojej sie-
dziby czy dowolnie je powiększać.

Śladów dworu Warcisława należałoby szukać 
w poziomach osadniczych datowanych na 1. po-
łowę XII w., także młodszych, występujących we 
wszystkich (z wyjątkiem VII i VIII) wykopach 
badawczych na szczecińskim zamku. Na przeło-
mie XI/XII w. typowa zabudowa zrębowa z sze-
roką ulicą, biegnącą w przybliżeniu po przekątnej 
przez środek obecnego dziedzińca zamkowego 
(wykopy I–II i V), sięgającą po jego zachodnie 
krańce, była kontynuowana przez całą 1. poło-
wę XII w. Bardziej gęstą zabudowę stwierdzono 
po południowej stronie ulicy (por. Leciejewicz 
1983, 245 n., ryc. 216 i dalsze). W nieco dalej na 
zachód położonym wykopie IV nie stwierdzo-
no natomiast z tego czasu, aż do połowy XII w., 
konstrukcji drewnianych, tylko nawarstwiające 
się na siebie paleniska kamienne i treść warstw, 
jaka zwykle towarzyszyła zabudowie mieszkalnej 
(Cnotliwy, Rogosz 1983, 79 n.). W rozważanym 
okresie w obrębie dzisiejszego dziedzińca zam-
kowego nie było więc miejsca ani na świątynię 
Trzygłowa, ani na dwór książęcy. Nie mógł też 
tu Otton pobudować kościoła p.w. św. Wojciecha 
na miejscu pogańskiej świątyni, jak sądzą nie-
którzy badacze (ostatnio Rębkowski 2007, 29 n.), 
bo w wykopie IV, nakładającym się częściowo na 
prezbiterium, istniały w tym czasie paleniska, zaś  
z późniejszego czasu, tj. z 2. połowy XII w., po-

chodzą nawet ślady dwóch sąsiadujących ze 
sobą chat (Cnotliwy, Rogosz 1983, 83–85), nato-
miast w wykopie VII w warstwie VII z 2. połowy  
XII w. ujawniono konstrukcje drewniane inter-
pretowane jako legary pod podłogę lub pod na-
wierzchnię ulicy (Cnotliwy, Rogosz 1983, 193 n.).

W ten sposób dochodzimy do wniosku, że je-
dynym możliwym miejscem dworu (i świątyni 
Trzygłowa, jeśli w zgodzie z przekazami pisa-
nymi założymy, że obydwa obiekty sąsiadowały 
ze sobą), byłby niezbyt wielki obszar obejmują-
cy skrajnie północno-zachodnią partię wzgórza, 
zajętą obecnie głównie przez północne skrzydło 
zamku. Dwór Warcisława, tętniący pełnią życia 
tylko w czasie okazyjnych pobytów księcia, zaj-
mował znacznie mniejszą powierzchnię niż zna-
ne późniejsze założenie Barnima III. Był zapew-
ne bardziej „przytulony” do północnej linii wału 
obronnego, a w kierunku południowym mógł się-
gać co najwyżej połowy dzisiejszego dziedzińca 
głównego (ryc. 177). Herbord, ostatni z żywocia-
rzy św. Ottona, pisze: „był zaś w tym dworze bu-
dynek pewien bardzo mocny, zbity z ogromnych 
bali i desek” (Kiersnowski 1953, 111). Trudno 
jednak na tej podstawie rekonstruować zabudo-
wę, nawet określić przeznaczenie wymienionej 
budowli. Wydaje się, że z dziedzińcem dworu 
można identyfikować pusty plac bez zabudowy, 
użytkowany dla celów gospodarczych (obecność 
palenisk), stwierdzony w wykopie XII w war-
stwach VIII i VII z 2. połowy XII w., usytuowany 
z północnej strony wspomnianej wyżej ulicy. Brak 
śladów świadczących o jakimkolwiek ogrodzeniu 
oddzielającym podworzec od reszty miasta. Na-
leży też dodać, że pospolity charakter znalezisk 
zebranych z terenu domniemanego dziedzińca 
wykopów (głównie XII) wchodzących najpewniej 
w obręb dziedzińca dworu, nie wskazuje na jakąś 
szczególną rolę tego miejsca. Wśród wyrobów ce-
ramicznych dominowały formy typowe dla schył-
ku wczesnego średniowiecza (garnki typów G, J 
i K), a jedynie ułamek miniaturowego, importo-
wanego naczyńka z zieloną polewą (wykop XII, 
warstwa VII) może być czytelnym świadectwem 
dążenia do pewnego luksusu.

Godne zastanowienia jest, że od czasów mi-
sji św. Ottona aż do 1345 r. brak w źródłach bez-
pośredniej wzmianki o dworze książęcym, choć 
trudno przypuszczać, żeby w Szczecinie nie ist-
niał. Z pewnością funkcjonował w dalszym ciągu 
jako okazjonalnie wykorzystywana siedziba, bo 
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główne, jak się przypuszcza, znajdowały się w tym 
okresie w Uznamiu i Dyminie. Po zjednoczeniu 
księstwa przez Barnima I ośrodki te, położone już 
bardziej na peryferiach, zaczęły utrudniać spraw-
ne zarządzanie państwem. Wybór na miejsce 
książęcego gniazda padł na Szczecin, najprężniej 
rozwijające się miasto zachodniopomorskie.

Poczynając od 1234 r., książę Barnim I – zda-
niem historyków – coraz częściej i dużej prze-
bywał w Szczecinie, o czym ma świadczyć 
częstotliwość wystawiania tu dokumentów. Przy-
puszczano nawet, że już w 1233 r., a najpóźniej 
od 1235 r., tu znajdowała się jego stała siedziba. 
Kwestie z tym związane omówił szczegółowo  
J. Spors, który ostatecznie przyjął, że od 1237 r.  
lub w czasie najbliższym tej dacie, a bez wątpienia 
w 1243 r., główną siedzibą księcia stał się Szczecin. 
Poświadcza to tytulatura książęca. W dokumencie 
wystawionym w 1243 r. księżnę Mariannę, żonę 
Barnima, tytułuje się „ducissa in Stetin”, a w roku 
następnym Barnim I występuje jako „Dei gratia 
dux de Stettin” (Spors 1981, 225 n.). Przeniesienie 
stałej siedziby książęcej do Szczecina trzeba, jak 
się wydaje, wiązać z procesem lokacji miasta na 
prawie magdeburskim w latach 1237–1243 (Pis-
korski 1987, 51 n.).

Źródła pisane nie wskazują miejsca dworu 
Barnima I. Najprawdopodobniej znajdował się on 
na miejscu starego dworu Warcisława, wymagają-
cego zapewne przebudowy po ponad stuletnim 
użytkowaniu, powiększenia i przysposobienia do 
funkcji reprezentacyjnej siedziby.

Nie należy wszakże zapominać, że według 
przyjętych poglądów w czasie przenoszenia stałej 
siedziby władcy do Szczecina miał tu funkcjono-
wać do 1249 r., a więc jeszcze po lokacji miasta 
na prawie magdeburskim, starszy gród książę-
cy (określony w dokumencie fundacyjnym ko-
ścioła NMP jako „castrum, situm fuit temporibus 
antiquis”), lokalizowany w okolicy dzisiejszego 
placu Mariackiego, a więc w pewnym oddaleniu  
(w kierunku zachodnim) od obwarowanego mia-
sta (Leciejewicz 1962, 213). Nie wiadomo dokład-
nie, jaką pełnił funkcję. G. Labuda sugerował, że 
była to siedziba kasztelana szczecińskiego (La-
buda 1952, 561). Obiekt ten miał być solą w oku 
mieszczan, dlatego pod ich naciskiem Barnim 
zgodził się go zniszczyć i, co więcej, zobowią-
zał swoich wasali do niewznoszenia podobnych 
w promieniu trzech mil od miasta. Po omawia-
nym grodzie nie zachowały się żadne czytelne 

pozostałości, aczkolwiek w czasie okazyjnych ob-
serwacji prowadzonych na placu Mariackim przy 
różnego typu pracach ziemnych stwierdzono wy-
stępowanie nikłych śladów osadnictwa z młodszej 
fazy wczesnego średniowiecza. Zagadnienie funk-
cji tej części Szczecina było przedmiotem zainte-
resowania i dyskusji wielu badaczy (por. Hering 
1844, 10 n.; Chłopocka 1948, 281 n.; Chłopocka  
i in. 1985, 56; Radacki 1976, 65 i in.).

Ostatnio sugestii innej interpretacji kwestii 
grodu na placu Mariackim można doszukać się 
w pracy J. Piskorskiego z 1987 r. Ujmuje sprawę 
nieco bałamutnie, bo w jednym miejscu (s. 190) 
pisze o budowie kościoła NMP „położonego na 
zachodnich połaciach grodu książęcego”, zaś 
w drugim (s. 218), że „charakterystyczny obraz 
tworzył obszar po wyburzeniu grodu książęcego 
w 1249 r. Na jego terenie wzniesiono kolegiatę 
NMP, a następnie także św. Ottona. Swe dwo-
ry (curie) mieli tam posiadać książę, liczni ryce-
rze i mieszczanie”. Z powyższego może wyni-
kać, biorąc pod uwagę znaną lokalizację obydwu 
świątyń, że dla tego autora zniszczonym grodem 
książęcym mogło być tylko obwarowane Wzgórze 
Zamkowe. Dynamicznie rozwijającemu się na 
nowych prawach miastu było za ciasno w opasu-
jących go starszych umocnieniach, potrzebowało 
nowych przestrzeni, a te rozciągały się na zachód 
od starożytnego centrum. Tak więc w dokumen-
cie z 1249 r. mogło najprawdopodobniej chodzić 
tylko i wyłącznie o zlikwidowanie umocnień 
obronnych i zasypanie fosy starego grodu. Taka 
interpretacja, którą zdaje się potwierdzać lokali-
zacja kościoła św. Ottona, wydaje się najbardziej 
prawdopodobna.

Budowę dworu Barnima I poprzedziły rozle-
gle niwelacje terenu przeprowadzone najpewniej 
w latach 30. XIII w., w wyniku których z obrębu 
pierwotnego dziedzińca usunięto wiele nawar-
stwień z okresu między połową XII a 3. dekadą 
XIII w. (Leciejewicz 1983, 247; Cnotliwy 1992a, 
13; 1997, 205–206). Niewykluczone, że obszar 
dworu poszerzono w stronę południową, ku środ-
kowi obecnego dziedzińca głównego. W tej części 
stwierdzono istnienie pozbawionego zabudowy 
placu, w obrębie którego odkryto w rzędzie kilka 
otwartych palenisk i trzy prawdopodobne piece 
kopulaste, wzbogacające możliwości „produkcyj-
ne” książęcej kuchni w okresach tłumniejszych 
zjazdów.
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W trakcie dotychczasowych badań archeolo-
gicznych nie natrafiono na budynki dające się 
identyfikować z dworem, ale zdobyto – zwłaszcza 
w wykopie XII – sporo różnego typu materiałów, 
które wskazują na ich istnienie.

Biorąc pod uwagę znaczenie tradycji, można 
przypuszczać, że dom przeznaczony ściśle dla ro-
dziny książęcej był usytuowany w północnej czę-
ści podwórca, tuż przy umocnieniach obronnych, 
podobnie jak późniejszy kamienny dom Barnima 
III. Zespół dworski mógł się składać z budynków 
o konstrukcji szkieletowo-ramowej, które zaczęto 
w Szczecinie wznosić już przed 1308 r. (Cnotliwy 
1996a, 160), być może także zrębowych, zaopa-
trzonych niekiedy w jamy – piwniczki, z których 
jedną odkryto w wykopie XII, warstwie IV. Naj-
prawdopodobniej budynek szkieletowo-ramowy, 
wyznaczający zachodni zasięg podwórca, mógł 
poprzedzać późniejszy obiekt nr 4 z czasów Bar-
nima III. Przynajmniej niektóre z ważniejszych 
obiektów ramowych mogły mieć ściany wypełnia-
ne cegłą. Obecność większych kawałków i okru-
chów cegieł stwierdzono w wielu warstwach oma-
wianego okresu, a całkowicie zachowany okaz 
i kilka połówek wydobyto z najstarszych warstw 
obiektu 19 (latryna) w wykopie VI. Wymiary tych 
cegieł różnią się od okazów zastosowanych do bu-
dowli wzniesionych po 1345 r. Dachy budynków 
dworskich (czy wszystkie?) były kryte ceramicz-
ną dachówką, na co wskazują fragmenty gąsio-
rów występujące w nawarstwieniach. W oknach 
zastosowano szklane tafelki osadzone w ołowia-
nych ramkach (ryc. 26: 19), co nie było wówczas 
zjawiskiem powszechnym. Do ocieplania wnętrz 
zastosowano najprawdopodobniej ogrzewanie 
powietrzne – hypokaustum, którego fragment za-
chował się przy fundamencie późniejszej budowli 
z 2. połowy XIV w. Wszystkie te elementy wska-
zują, że zabudowa barnimowego dworu, zwłasz-
cza części przeznaczonej dla rodziny książęcej 
i wysokiej rangi oficjeli, nawiązywała poziomem 
od najbogatszych realizacji mieszczańskich.

W końcowej fazie omawianego okresu na pe-
ryferiach dworskiego dziedzińca powstała, nie-
wykluczone, że pod presją dorównania miesz-
czańskiemu poziomowi higieny, głęboka latryna 
(obiekt nr 19). Jej usytuowanie w południowej 
części dzisiejszego dziedzińca zamkowego wy-
znacza w jakiś sposób zasięg terenu dworskiego 
z okresu krótko sprzed 1345 r. Można przypusz-
czać, że usytuowano ją za bliżej nieokreślonymi 

budynkami gospodarczymi, np. stajniami, prze-
znaczając raczej na potrzeby czeladzi niż waż-
niejszych osób z otoczenia księcia. Wciąż jeszcze 
brak materialnych danych o wschodnim zasięgu 
i rodzaju zabudowy dworu Barnima I.

W nawarstwieniach wiążących się bezspornie 
z omawianym okresem zachował się spory zestaw 
przedmiotów wskazujących, choć w ograniczo-
nym zakresie, na wyższy od przeciętnego poziom 
kultury materialnej książęcej rodziny i osób z jej 
otoczenia.

Przede wszystkim należy tu wymienić pokaźny 
zestaw militariów użytkowanych przez członków 
drużyny książęcej, w postaci tarczy pięś ciakowej 
(ryc. 27: 1), grotu dzirytu (ryc. 26: 1), tulejki gro-
tu oszczepu, grotów strzał łuku (ryc. 26: 2) i beł-
tów kuszy (ryc. 10: 9; 20: 5 i 36: 8), fragmentu 
topora (ryc. 26: 3), kordu bojowego, elementów 
wyposażenia jeździeckiego – ostrogi i podko-
wy. Na wysoki poziom intelektualny, może tylko 
niektórych oficjeli, zwraca uwagę zdobione oku-
cie księgi (ryc. 30: 8 i 32). Ozdoby – co prawda 
niezbyt liczne – w postaci importowanych pa-
ciorków z kryształu górskiego i karneolu, szkla-
ne oczko pierścionka (ryc. 26: 18), paciorki 
bursztynowe (ryc. 4: 15; 8: 3), aplikacja z brązu  
(ryc. 26: 16) i inne, świadczą nie tylko o dbałości 
o strój, ale i o poziomie zamożności. Na dostatnie 
życie wskazuje zastawa dworskiego stołu. W jej 
skład wchodziły nie tylko liczne miejscowej pro-
dukcji, starannie wykonane gliniane dzbany i na-
czynia do picia, m.in. zestaw prawie identycznych, 
polerowanych, niewielkich naczyń z kulistym 
dnem (ryc. 29), ale także, co prawda w niewielkiej 
ilości, importowane naczynia szklane (ryc. 36: 4) 
i wczesnokamionkowe z warsztatów nadreńskich 
i dolnosaskich, niektóre zapewne z miedzianymi 
pokrywami (ryc. 36: 1), oraz na czerwono wy-
palone, pokryte różnobarwną polewą naczynia 
z pracowni południowoskandynawskich i angiel-
skich (ryc. 39). Mogłoby się wydawać, że na ksią-
żęcy dwór powinny szybciej i w większej ilości 
trafiać dobra importowane, tymczasem tempo ich 
przyrostu było podobne, jak we współczesnych im 
domach mieszczańskich.

W kuchni i spiżarni książęcej do gotowa-
nia i przechowywania zapasów używano nadal 
w dużej ilości różnorodne garnki wykonywane 
według wczesnośredniowiecznej technologii. Ze-
staw glinianych naczyń stołowych uzupełniały 
starannie toczone drewniane miski (ryc. 14 i 16), 
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drążone półmiski oraz klepkowe miseczki-czarki  
(ryc. 15 i 16), nie odbiegające od ówczesnych 
standardów.

Z odzieży zachowało się jedynie proste, wie-
loczęściowe obuwie (ryc. 11 i 28), ale wykonane 
przez wysokiej klasy szewców, na co wskazu-
je precyzyjne zszywanie poszczególnych części 
przyszew i podeszew. Większość znalezisk skó-
rzanych pochodzi z latryny zamkowej – obiektu 
nr 19, użytkowanej, jak się wydaje, głównie przez 
czeladź zamkową. Pochodzące z niej buty, wyka-
zujące ślady silnego zużycia, były łatane przez sa-
mych użytkowników.

Wielka szkoda, że tylko niewielka część ze-
branych kości zwierzęcych doczekała się określe-
nia pod względem gatunkowym. Mała ich część, 
pochodząca z końcowej fazy omawianego okre-
su, zdaje się wskazywać na duże zmiany w spo-
życiu mięsa w porównaniu z wczesnym średnio-
wieczem. Aż 55,5% kości zwierząt hodowanych 
to pozostałości kozy/owcy, co jest wskaźnikiem 
zupełnie niespotykanym we wczesnym średnio-
wieczu. Na drugim miejscu były kości świni,  
a dopiero na trzecim krowy. Zastanawiać też może 
obecność zaledwie pojedynczych kości zwierząt 
łownych, reprezentowanych przez dzika. Ponadto 
spożywano drób i ryby.

Przy dworze funkcjonowały pracownie rze-
mieślnicze zaspokajające jego potrzeby. Jedną 
z najbardziej niezbędnych w otoczeniu księcia 
była obecność kowala, niezbędnego choćby dla 
kucia koni czy napraw uzbrojenia. Nieliczne, 
rozproszone znaleziska, m.in. takie narzędzia jak 
punca (ryc. 26: 7), przecinak (ryc. 20: 3) czy tło-
czek, świadczące o istnieniu kuźni w najbliższym 
sąsiedztwie dworu, zebrano w wykopie IV.

Znacznie liczniejsze pozostałości dowodzą 
obecności szewca, którego wysokich kwalifikacji 
dowodzi krój i konstrukcja obuwia oraz stosowa-
na technika szycia. Wśród czeladzi zajmowano 
się też naprawą zdartych butów, co poświadczają 
prymitywnie przyszywane łaty.

Ponadto w otoczeniu dworu zajmowano się 
obróbką metali kolorowych, co poświadcza obec-
ność bryłek stopionego brązu i forma odlewnicza 
(ryc. 4: 4), a dalej także poroży i kości, drewna 
(świder – ryc. 4: 19); kobiety zajmowały się tra-
dycyjnie przypisywanym im przędzeniem i tkac-
twem (liczne przęśliki gliniane).

Dalszy rozwój szczecińskiej siedziby książęcej 
nastąpił z inicjatywy Barnima III.

III.5. Krótkie podsumowanie okresu
Prężny rozwój Szczecina jako ośrodka rze-

miosła i handlu sprawił, że miasto stało się jed-
nym z najważniejszych ośrodków w zachodnio-
pomorskim księstwie. Zasługiwało i wymagało 
wnikliwszego zainteresowania, zapewne też in-
gerencji panującego w jego poczynania. Z natu-
ry rzeczy tu właśnie powinna się znajdować sta-
ła siedziba rodziny i urzędów książęcych. Już 
w początkach XIII w., jak zauważyli historycy,  
książę Barnim I, prawnuk Warcisława, zaczął  
coraz częściej przebywać w Szczecinie, tu podejmo-
wać ważniejsze decyzje i pieczętować dokumenty. 
Około 1235 r., a najpóźniej w 1243 r. przeniósł  
się tu na stałe z Uznamia. Stary, ponad stulet-
ni dwór pradziada w początkach omawianego 
okresu nie był już zapewne w kwitnącym stanie, 
wymagał przynajmniej solidnego remontu, a ra-
czej gruntownej przebudowy. Wiele wskazuje, 
że dwór Barnima I funkcjonował na tym samym 
miejscu, nie odkryto jednak dotąd żadnych, kon-
kretnych pozostałości budowli. Tylko niektóre, 
nieliczne zresztą grupy materiału zabytkowego 
zdają się wskazywać na przypisywaną temu miej-
scu funkcję. Na ten temat wypowiedzieliśmy się 
obszerniej już wyżej.

Wśród zebranych przedmiotów metalowych 
zwraca uwagę stosunkowo małe nasycenie na-
warstwień narzędziami pracy i śladami działalno-
ści produkcyjnej, przy nieco większej frekwencji 
ozdób i przedmiotów szczególnego znaczenia, 
jak np. brązowe okucie księgi (ryc. 30: 8; 32) czy 
pokrywa dzbana z uchwytem w kształcie psa  
(ryc. 36: 1). Uwagę zwraca też zwarty zespół mi-
litariów i przedmiotów związanych z oporządze-
niem jeździeckim.

Znaleziska omawianego okresu zdominowała 
zróżnicowana ze względu na rodzaj gliny, tech-
nikę wykonania, rozmaitość form i zastosowań 
ceramika naczyniowa. Mając na uwadze rozpo-
znanie stanu jej rozwoju na innych współcze-
snych stanowiskach, także ostatnio publikowa-
nych szczecińskich, należałoby się spodziewać, że 
w przypadku Wzgórza Zamkowego zdobędziemy 
dalsze świadectwa dokonującego się przełomu. 
Naczynia starego, wczesnośredniowiecznego sty-
lu i technologii powinny ilościowo ustępować na 
rzecz dynamicznego wzrostu siwaków i importów 



168

Część III. Wzgórze Zamkowe w latach od około 1250 do 1346

ceramicznych. Tymczasem proces przemian, acz-
kolwiek czytelny, jest w znacznej mierze znie-
kształcony w trakcie rozległych niwelacji terenu 
dokonanych w 3. dekadzie XIII w., naruszających 
także warstwy sięgające połowy XII stulecia i po-
wodujących częściowe wymieszanie materiałów 
starszych z młodszymi.

W nawarstwieniach z okresu między 1250  
a 1346 r. dominują początkowo naczynia produ-
kowane w tradycji wczesnego średniowiecza i do-
piero w 1. połowie XIV w., a w zasadzie dopiero 
około połowy i początku 2. połowy, naczynia siwe 
i kamionkowe uzyskują zdecydowaną przewagę 
(por. tabela 31). Ten stan rzeczy dowodzi ciągle 
jeszcze dobrej kondycji starego garncarstwa, któ-
re wytwarzało jednak głównie tylko jeden rodzaj 
naczyń – duże, grubościenne garnki, wciąż jesz-
cze niezbędne jako pojemniki do przyrządzania 
potraw i przechowywania zapasów (tabela 32). 
W użytkowaniu pozostały głównie garnki typów 
G (40%) i J (prawie 35%), przy wyraźnie mniej-
szym udziale K (14%) oraz minimalnej ilości G1 

(3,7%) i misek typu R (7,25%). Trzeba dodać, że 
ich wytwórcy zaczęli stosować niektóre napływa-
jące elementy formalne i technologiczne nowego 
garncarstwa, ale też na nie oddziaływali. Warto 
odnotować, że w nawarstwieniach analizowanego 
okresu pojawiły się nieliczne okazy naczyń o fak-
turze zbliżonej do wczesnośredniowiecznych, 
o formach nawiązujących do typów K i R, wypa-
lonych w atmosferze utleniającej na kolor cegla-
stoczerwonawy (ryc. 56).

 Garncarze posługujący się nową technologią, 
korzystający z innych receptur, wyrabiali zupełnie 
inne formy naczyń, które wypalali w doskonal-
szych piecach w atmosferze redukcyjnej. Wśród 
ich wyrobów prym wiodły nieznane wcześniej 
(jeśli nie liczyć misek R) naczynia stołowe, roz-
maite dzbany, niewielkie naczynia z kulistym 
dnem służące do picia, miski, kubki i puchar-
ki. Nie brak także typowych garnków z płaskim 
dnem, nawiązujących żywo do form wczesnośred-
niowiecznych, które mogli początkowo wyrabiać 
słowiańscy garncarze.

Zdecydowanie dominowały siwione garnki 
z kulistym dnem, stanowiąc 58,9% wszystkich 
naczyń wypalonych w atmosferze redukcyjnej. 
Wyróżniono wśród nich 6 typów (tabela 33), 
z których kilka można uznać za elementy chro-
nologizacyjne, ściśle związane z okresem. Są to 
okazy typu I, odmiany 2 z charakterystycznym 

żeberkiem, czytelne w nawarstwieniach do po-
łowy XIV w., następnie egzemplarze typu II, od-
notowane nie wcześniej niż w 1. połowie XIV w., 
garnki typu III, odmiany 2, z których za starsze 
(XIII w.) należy uznać okazy małe, a duże z że-
berkiem za młodsze (1. połowa XIV w.). Metrykę 
1. połowy XIV w. mają też garnki typu I o pole-
rowanej powierzchni zewnętrznej. Wydaje się, że 
w dalszych badaniach warto zwrócić baczniejszą 
uwagę na te naczynia.

Drugą pod względem liczebności grupę na-
czyń siwych tworzą prawie nieznane wcześniej 
dzbany, przeważnie zaopatrzone w płaskie dna 
(typy I, III i IV), ale też okazy z kulistym dnem 
na sęczkach (typ II). Duży procent tych naczyń 
charakteryzuje się polerowaną powierzchnią ze-
wnętrzną. Uwagę zwracają zwłaszcza dzbany 
typu I, odmiany 1 i 3, występujące głównie w war-
stwach z 1. połowy XIV w. Z dzbanami na sęcz-
kach można najprawdopodobniej łączyć okazy 
typu II, spotykane w szerokich ramach od połowy 
XIII i w XIV w. Natomiast za niewątpliwe naśla-
downictwo dzbanów kamionkowych, nawet za 
ich wierne kopie, należy uznać egzemplarze typu 
IV z powierzchnią polerowaną aż do połysku. 
Występowały głównie w 1. połowie XIV w., ale 
pojawiły się wraz z napływem nadreńskiej i dol-
nosaskiej kamionki.

Jeśli wziąć pod uwagę, że opracowywane ma-
teriały zebrano głównie z terenu obejmującego 
najbardziej prawdopodobną lokalizację dworu 
książęcego, to w ceramicznym zbiorze zaska-
kuje niewielki udział naczyń importowanych.  
W całości zbioru wynosi on zaledwie 1,05%, a jeśli 
wyłączyć okazy o fakturze wczesnośredniowiecz-
nej, niewiele więcej, bo tylko 4,6%. Na stanowi-
skach typu miejskiego występują one w znacznie 
większym odsetku.

Wśród naczyń importowanych stwierdzono 
okazy wczesnej oliwkowej (tylko 4 ułamki), ka-
mionki czerwonej dolnosaskiej i nadreńskiej, naj-
częstszej około połowy XIV w. oraz siegburskiej, 
głównie z 1. połowy XIV w. Są też w zbiorze 
drobne ułamki, których cechy zdają się nawiązy-
wać do pracowni angielskich.

 Szkoda, że ze względów finansowych nie uda-
ło się określić bogatego zbioru kości zwierzęcych, 
z wyjątkiem, nielicznego, stąd mało reprezenta-
tywnego zespołu z obiektu nr 19.
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Na koniec należy się kilka słów na temat wy-
twórczości rzemieślniczego typu. Brak znalezisk 
pozwalających lokalizować pracownie, ale rozpro-
szone ślady w postaci półwytworów i odpadów po-
zwalają przypuszczać, że w sąsiedztwie badanych 
wykopaliskowo miejsc działały warsztaty kowalski 
i obróbki metali kolorowych, że pracowali wytwór-
cy przedmiotów z poroża i kamienia, że na potrze-
by dworu działali także szewcy i łatacze obuwia.

Początek i koniec okresu wyznaczają ścisłe 
daty: rok 1345 lub 1346, odnoszący się do rozpo-
częcia przez księcia Barnima III budowy murowa-
nego, gotyckiego zamku oraz rok 1575, określają-
cy zapoczątkowanie przez księcia Jana Fryderyka 
generalnej przebudowy rezydencji w stylu rene-
sansowym (Dziurla 1959; Radacki 1976, 67 n.; 
Kroman 1992, 85). Znany z dokumentu z 1346 r. 

program przewidywał budowę kamiennego domu 
dla księcia (identyfikowany z reliktami obiek-
tu nr 1 odkrytymi w podziemiach skrzydła pół-
nocnego), kościoła pod wezwaniem św. Ottona 
(obiekt nr 21), muru cmentarnego (identyfikowa-
ny z obiektem nr 25) i muru wokoło podwórca (na 
którego ślady dotąd nie natrafiono). Założenie to, 
wzbogacane w następnych latach o inne obiek-
ty, często przebudowywane, funkcjonowało bez 
mała 230 lat. Przez te lata wokół nich, także w ich 
obrębie, narastał stopniowo skomplikowany układ 
nawarstwień, wiązany z ich budową, użytkowa-
niem i przebudowami, umożliwiający wyróżnie-
nie krótszych odcinków czasowych. W stratygrafii 
zarysowało się wyraźne zróżnicowanie między 
częścią sakralną a świecką zamku, wymagające 
oddzielnej prezentacji i analizy.
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IV.1. Stratygrafia

IV.1.1. Nawarstwienia w części sakralnej zamku
Z okresem budowy, funkcjonowania i rozbiór-

ki kościoła św. Ottona powiązano sześć grup na-
warstwień, oznaczonych literami A–F.

IV.1.1.1. Grupa nawarstwień A
Okres budowy tego obiektu, jeśli pominąć za-

sypisko rowu fundamentowego, dokumentują 
w obrębie prezbiterium następujące warstwy wy-
kopu IV: IX – nakładająca się na strop rowu fun-
damentowego prezbiterium, a dalej VIII, VII i VIb 
powstałe na skutek niwelacji poprzedzających bu-
dowę starszego ołtarza (obiekt 26) oraz być może 
górna część zasypiska wykopu fundamentowego, 
czyli warstwy VIIf i VIf. W wykopie VII ten etap 
reprezentuje jedynie warstwa VI, zalegająca nad 
wypełniskiem rowu fundamentowego ściany pół-
nocnej. W wykopie XII, w jego części E, z okre-
sem budowy świątyni można próbować ostrożnie 
łączyć warstwę Vc, ale w sposób pewniejszy z po-
wstawaniem obiektu 25 (ryc. 140). 

Nie wiemy z całą pewnością, czy wraz z ko-
ściołem rozpoczęto budowę innych obiektów 
wymienionych w dokumencie z 1346 r. Wydaje 
się, że przede wszystkim powinna to być budowa 
kamiennego domu, rezydencji rodziny książęcej. 
Niestety, identyfikowane z nim relikty odkryte 
w skrzydle północnym są całkowicie pozbawione 
kontekstu stratygraficznego. Z logicznego punktu 
widzenia najbliższą świątyni powinna być reali-
zacja muru obiegającego prezbiterium (obiekt 25), 
identyfikowanego w literaturze najczęściej z wy-
mienionym w tym dokumencie murem cmentar-
nym. Między budową obydwu elementów musiał 
upłynąć jakiś czas, skoro ów mur fundamentowa-
no punktowo, w zupełnie inny sposób niż prezbi-
terium, co zdaje się dowodzić zmiany strzechy 
budowlanej. Niestety, nawarstwienia zalegające 
między obiektami 21 a 25, naruszone wielokrotny-
mi pochówkami i niwelacjami, nie umożliwiają 
jednoznacznego określenia następstwa czasowego 
tych dwóch elementów.

Między obiektami nr 21 a nr 25 w części E wy-
kopu XII odsłonięto relikt obiektu murowanego 
(nr 28) o nieznanym przeznaczeniu, wkopanego 
w warstwę Vd z okresu sprzed budowy prezbite-
rium. Z jego rozbiórką, poprzedzającą budowę 
obiektu nr 25, jesteśmy skłonni wiązać warstwy 

Ve, szczególnie Vc, zawierającą skupisko gru-
zu, w tym fragmenty zaprawy z odciskami cegły. 
Warstwa ta nakładała się na zachowaną część tego 
obiektu i zalegała pod łękiem fundamentowym 
obejścia (obiekt 25).

IV.1.1.2. Grupa nawarstwień B
Z budową obiektu nr 25 w części E wykopu 

XII należy łączyć wspomnianą wyżej warstwę Ve, 
ale szczególnie Vb odsłoniętą w jego bezpośred-
nim sąsiedztwie, zawierającą w partii stropowej 
wylewki i placki zaprawy wapiennej, związane 
z procesem murowania (ryc. 140). Z wykopu IV 
do tego okresu należy wliczyć warstwy VIIIa oraz 
VId–c.

IV.1.1.3. Grupa nawarstwień C
Z funkcjonowaniem świątyni łączą się w wy-

kopie IV warstwy VI i VIIa oraz groby nr 1–4,  
a w wykopie XII groby nr 1–5/77 oraz dużej 
miąższości, długowieczna warstwa Va, naruszana 
wielokrotnie wkopami grobowymi, a także niwe-
lacjami niszczącymi starsze pochówki, gdyż za-
wierała sporo luźnych kości ludzkich. W wykopie 
VII okres ten reprezentują groby nr 1–4/74. 

IV.1.1.4. Grupa nawarstwień D
Nawarstwienia w obrębie świątyni odnotowa-

ły znacznych rozmiarów pożar, który zniszczył 
starszy ołtarz i przynajmniej prezbiterialną część 
świątyni (ryc. 111 i 115). W wykopie IV w zaka-
markach ołtarza zachowała się związana z tym 
faktem nieoznaczona numerycznie warstwa 
spalenizny, w której znaleziono monetę wybi-
tą w latach 1504–1508. Wyraźne ślady destrukcji 
kościoła wystąpiły też w części E wykopu XII, 
w warstwie Va (ryc. 140). Poświadczone są obec-
nością fragmentów ceglanych lasek ze zniszczo-
nych okien, kawałków glazurowanych cegieł, za-
pewne z ościeży okiennych, oraz znacznych ilości 
szybek witrażowych.

IV.1.1.5. Grupa nawarstwień E
Z odbudową świątyni po pożarze, z budową 

nowego ołtarza oznaczonego jako obiekt nr 27 
(ryc. 112 i 116), łączą się w wykopie IV w obrębie 
prezbiterium warstwa VIa, a w obejściu warstwy 
VIa, Vf i Va ze skupiskiem zaprawy wapiennej 
przy licu kościelnego muru i przylepionymi doń 
soplami zaprawy. Koniec prac renowacyjnych wy-
znaczają niwelacje w stropowej partii warstwy Va 
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w wykopie XII, w części E, zwieńczone ułoże-
niem posadzki ceglanej, która przetrwała do cza-
su rozbiórki kościoła krótko przed 1575 r.

IV.1.1.6. Grupa nawarstwień F
Rozbiórkę świątyni poprzedzającą renesanso-

wą przebudowę zamku dokumentują warstwa V 
w wykopie IV oraz Vb i Va w wykopie VII.

Wszystkie pochówki ludzkie odkryte w obej-
ściu kościoła: w wykopie IV (nr 1–4), VII  
(nr 1–4/74) i XII (nr 1–5/77), zostały złożone 
między 1347 a 1574 r. Ze względu na brak wypo-
sażenia grobowego nie jest możliwe ustalenie do-
kładniejszej daty (ryc. 113, 120 i 128).

Przypuszczalnie z bryłą kościoła należy łączyć 
dwa obiekty murowe – nr 9 i 10, odkryte w wy-
kopie VII, które z całą pewnością powstały przed 
renesansową przebudową. Na nich została po-
sadowiona Wieża Dzwonów (ryc. 120–122, 124,  
126, 127).

IV.1.2. Nawarstwienia w świeckiej części zamku
Wielka szkoda, że warstwy zalegające między 

częścią sakralną a świecką zamku nie stanowią 
bezspornej podstawy określenia ich relacji cza-
sowej. Powiązania stratygraficzne między nimi 
mogły być w znacznej części zatarte wcześniej, 
w efekcie kolejnych przebudów i niwelacji terenu, 
ale mogły też zostać zdewastowane przez niezbyt 
uważną eksplorację w czasie wcześniejszych ba-
dań. Analiza stratygrafii pozwala wyróżnić etapy 
zabudowy zamku i związane z nią grupy nawar-
stwień (A–F).

IV.1.2.1. Grupa nawarstwień A
W wąskim przejściu między murem obejścia 

kościoła (obiekt 25) a ławą fundamentową obiek-
tu świeckiego nr 4, warstwy IIIc i IIIb w części 
D wykopu XII wyznaczają początek okresu. Na 
strop warstwy IIIb nałożyła się kamienna ława 
fundamentowa obiektu nr 4, miejscami wcięła 
się w nią głębiej, przecinał ją także wkop funda-
mentowy obiektu nr 25. W tym miejscu nie za-
chowały się warstwy wyższe; zostały najpewniej 
wyeksplorowane w czasie wcześniejszych badań.  
W ten sposób zatarto na zawsze niezmiernie 
ważne informacje stratygraficzne, które mogły-
by w sposób pewny wyjaśnić następstwo czasowe 
realizacji budowlanej obu wyżej wymienionych 
obiektów. Wcześniej byliśmy skłonni uznać za 
późniejszą budowę budynku świeckiego (Cnot-
liwy 1992a, 22–23), ale dokładniejsza analiza 

zachowanych nawarstwień nakazuje większą 
ostrożność w formułowaniu wniosków. Nie spo-
sób ustalić, jaki odstęp czasu dzieli te dwie reali-
zacje, a nie wydaje się, aby był zbyt wydłużony. 
Dodatkowe dane może dostarczyć analiza ma-
teriałów ruchomych przedstawiona w kolejnych 
podrozdziałach niniejszej pracy.

IV.1.2.2. Grupa nawarstwień B
Z budową obiektu nr 4, poza warstwą IIIb, na-

leży łączyć także VIb, a z okresem jego użytkowa-
nia VIa, z posadzką ceglaną na stropie (ryc. 147), 
i IIIa – wszystkie w wykopie XII. W wykopie XII 
w warstwę VIb, także w starsze VIc i VII, wcina 
się relikt hypokaustum (obiekt 4a). Jeden z zacho-
wanych kanałów powietrznych wcina się w ławę 
fundamentową obiektu nr 4, ale brak jego śladów 
we wnętrzu budynku (ryc. 144 i 145). Można by 
wnioskować, że to urządzenie ogrzewcze należa-
łoby wiązać z obiektem wcześniejszym. Nie jest 
to jednak oczywiste, jeśli zważyć, że ów kanał 
można było bez wielkich utrudnień przeprowa-
dzić także pod ścianą istniejącego budynku. Wy-
daje się, że wschodni odcinek kanału powietrzne-
go, zbudowany z zupełnie innego materiału niż 
część podstawowa, mógł powstać później. Anali-
za zachowanego profilu (ryc. 144 i 145) wskazu-
je, że pierwotne urządzenie grzewcze nakrywała 
warstwa VIa (ziemia o podobnej do niej treści 
wypełniała wnętrze kanału), naruszona razem 
z nim w czasie niwelacji związanej z rozbiórką 
późniejszego muru obronnego (obiekt 51), co su-
geruje jego związek z obiektem nr 4. W wykopie 
V z omawianym okresem można łączyć warstwy 
IIb i IIa.

IV.1.2.3. Grupa nawarstwień C
 W rozważaniach nad stratyfikacją świeckiej 

części zamku ważnym punktem odniesienia są 
relikty muru obronnego – obiekt 5, wyznaczają-
ce jego ówczesną zachodnią granicę (ryc. 176). 
Nie może to być mur obronny wokoło dziedziń-
ca wzmiankowany jako pozostający do wyko-
nania w dokumencie z 1346 r., bo przeczy temu 
stratygrafia i chronologia materiału zabytkowego. 
Wcześniej niektórzy badacze wiązali go z dzia-
łalnością budowlaną Barnima III (Dziurla 1959, 
16 n.; Radacki 1976, 72). Obecnie sądzi się, że 
powstał w latach 20. XV w. za panowania księcia 
Kazimierza VI (Cnotliwy 1992a, 24). Ten sam 
władca na łożu śmierci zobowiązał się wobec 
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mieszczan do jego rozbiórki, co stało się faktem 
około 1434 r. Pozostały po nim potężne cokoły 
fundamentowe, spięte zachowanymi w niektó-
rych miejscach łękami.

Wykop fundamentowy skrajnie północnego 
odcinka muru obronnego w wykopie XII (obiekt 
51) naruszył południową ściankę hypokaustum, 
przeciął warstwy VIa i VIb (oczywiście także 
starsze) związane, jak wiadomo, z funkcjonowa-
niem budynku nr 4 (ryc. 149–150). Fakt ten oraz 
to, że był on usytuowany zaledwie w odległości  
1,25 m od południowej ściany budynku, dowo-
dzi, że mur obronny powstał później, ale jeszcze 
w czasie użytkowania budynku. Między tymi 
dwoma obiektami było zapewne przejście na ze-
wnątrz dziedzińca (furta?), którego nawierzchnią 
mogła być posadzka ceglana na stropie warstwy 
VIa i IIa (ryc. 110).

Dalsze odcinki muru obronnego zostały od-
kryte w czasie wcześniejszych badań T. Wieczo-
rowskiego, powtórnie także w 1977 r. Są to obiek-
ty oznaczone jako nr 52–3 (ryc. 130–133 i 142), 
54–5 w wykopie V (ryc. 153, 154) i 56–7 w wykopie 
VI (ryc. 155). Szczególnie ważne są dwa zwią-
zane z nimi fakty. Stwierdzono mianowicie, że 
z zachodnim licem obiektu 52 stykała się ściana 
budynku nr 6, a wiele wskazuje, że cokół funda-
mentowy 57 zniszczono, przystępując do budo-
wy zachodniego szczytu skrzydła południowego. 
Stwierdzono też, że w wykopie V łęk spinający 
fundamenty 54–5 uformowano na starszych war-
stwach III i IV. Niestety nie udało się z murem 
powiązać warstw młodszych.

IV.1.2.4. Grupa nawarstwień D
Kolejne przemiany zabudowy w obrębie dzie-

dzińca zamkowego, jakie nastąpiły po likwidacji 
muru obronnego (po 1434 r.), następowały stop-
niowo, do czasu gruntownej przebudowy doko-
nanej przez księcia Jana Fryderyka. Z procesem 
rozbiórki muru obronnego i z pierwszymi po-
czynaniami budowlanymi, jakie po niej nastąpi-
ły, należy wiązać warstwę VI w części B wykopu 
XII. Wypełnia ona rodzaj szerokoprzestrzennego 
wkopu, niszczącego część warstwy VIa (zapew-
ne wraz z posadzką ceglaną), także VIb i część 
starszego hypokaustum, wiążącego się najpew-
niej z przystąpieniem do budowy obiektu 6 wraz 
z furtą – obiekt 61 (ryc. 147). Warstwa ta nacho-
dziła na stropową część rozebranego muru, na-
krywając także wykop fundamentowy obiektu 51 

(ryc. 149). Niestety górną część tego poziomu wy-
eksplorowano w czasie wcześniejszych badań, nie 
dokumentując jej powiązania z powstałym w tym 
miejscu budynkiem (obiekt nr 6). Nie jest znana 
ścisła data jego budowy. Powstał on w odległości 
6–8 m na południe od wciąż jeszcze funkcjonują-
cego budynku nr 4, a przestrzeń między nimi za-
mknięto przejazdem bramnym z furtą. W czasie 
starszych badań T. Wieczorowskiego odkryto sto-
sunkowo dobrze zachowany narożnik północno-
wschodni wraz z krótkimi odcinkami ścian pół-
nocnej i wschodniej, fragment ściany zachodniej 
i próg przejazdu bramnego (ryc. 110, 130–132). Do 
czasu powtórnego odsłonięcia w 1977 r. zachowały 
się tylko dwa ostatnie elementy, a pomimo to udało 
się uzyskać kilka dalszych informacji. Stwierdzono 
mianowicie, że ława fundamentowa zachodniej 
ściany budynku nr 6 stykała się z licem słupa fun-
damentowego z muru obronnego (obiekt nr 52), 
a próg bramy i furty nałożył się na obiekt 51. Nie 
zachowały się nawarstwienia związane z użytko-
waniem tego budynku. Znamy jego szerokość, ale 
zachowane relikty nie pozwalają ustalić długości. 
Według rysunku z 1607 r. budowla ta powinna się 
stykać ze skrzydłem południowym, nazywanym 
dużym domem. W wykopie V odsłonięto jedynie 
fragment ściany wschodniej, ale sposób eksplora-
cji wykopu VI nie pozwolił zarejestrować jej kon-
tynuacji w stronę południową. Trudno dopuścić, 
aby autor wspomnianego rysunku mógł się tak 
bardzo pomylić.

Do wschodniej ściany budynku nr 6 dobudo-
wano obiekt gospodarczy nr 7, zamykający dzie-
dziniec od strony południowej. W jego ciągu 
mógł istnieć inny budynek, na co wskazują relikty 
murowe obiektu 7a odkryte w profilu wykopu VI.  
Z tym okresem należy łączyć w wykopie V war-
stwy IIb i IIa.

IV.1.2.5. Grupa nawarstwień E
Przyjmuje się, że książę Kazimierz VI roz-

począł budowę wschodniej części skrzydła połu-
dniowego, nazywanego dużym domem, wiążąc 
z jego poczynaniami m.in. filary pod sklepienie 
krzyżowe piwnicy. Obiekt ten z różnych powo-
dów realizowano etapami, aż do 1491 r., za pano-
wania Bogusława X (Radacki 1976, 74 n. i przy-
pis 68 na 235; Kroman 1992, 83 n.). W piwnicach 
skrzydła południowego, w wykopie nr 72-3 udało 
się odkryć i udokumentować wkop fundamen-
towy do jednego z filarów (ryc. 43), a w wykopie  
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nr 72-5 wkop związany z fundamentowaniem 
ścian północnej i wschodniej.

IV.1.2.6. Grupa nawarstwień F

W obrębie dziedzińca głównego, w jego po-
łudniowej części nadal była użytkowana latry-
na zbudowana w poprzednim okresie – obiekt  
nr 19, w jej obrębie warstwy IV–VIII. W sąsiedz-
twie skrzydła wschodniego powstał najpierw 
obiekt 20b o zagadkowej funkcji (wiele wskazuje, 
że należy go łączyć z ludwisarstwem), a na jego 
miejscu najprawdopodobniej latryna – obiekt  
nr 20a, funkcjonująca zapewne jeszcze w okresie 
następnym (ryc. 165–169). Po zburzeniu muru 
obronnego, na wysokości obiektu 54 odkryto nie-
wielki fragment obiektu murowanego oznaczone-
go jako nr 7b.

Z omawianym okresem należy wiązać obiekt 
nr 16, odkryty w obrębie skrzydła północnego, 
identyfikowany z miejskim murem obronnym 
(Radacki 1976, 68), obiekty nr 11–12 w północnej 
bramie dziedzińca menniczego, a pod skrzydłem 
menniczym dwa potężne, bliżej nie określone co-
koły fundamentowe – obiekty 13–14 oraz pozo-
stałości przyzamkowej zabudowy mieszczańskiej 
– obiekty nr 15 i 18 (ryc. 176).

IV.2. Analiza materiałów zabytkowych
Kolekcja materiałów ruchomych tego okresu, 

obejmującego 230 lat, liczy ogółem 11 197 egzem-
plarzy (tabela 34). Najliczniejsze grupy tworzą 
ułamki różnorodnych naczyń glinianych (7396 
egz., 66,05% zbioru) i kości zwierzęce (1886 egz., 
16,84%). Wyraźnie mniej liczną kolekcję stanowią 
przedmioty wykonane z różnorodnych surowców 
(709 egz., zaledwie 6,33% – tabela 35), zaś pozo-
stałą część ułamki kafli i ceramika budowlana. 
Zaskakuje, że ponad 67,32% zbioru pozyskano 
z obrębu sakralnej części zamku.

IV.2.1. Przedmioty żelazne
Zgromadzono ogółem 328 różnorodnych 

przedmiotów i 30 bryły żużla, z których zde-
cydowaną większość pozyskano z warstw eks-
plorowanych w obrębie części sakralnej zamku. 
Najliczniejsze są gwoździe (210 egz.) i nieziden-
tyfikowane fragmenty przedmiotów (42 egz.), 
zaś wśród pozostałych wyróżniają się narzędzia, 
przeróżne okucia użytku domowego i budowlane, 
pojedyncze elementy uzbrojenia, oporządzenia 

końskiego oraz pozostałości produkcji kowalskiej 
w postaci sztabek, prętów i żużla.

V.2.1.1. Narzędzia
W tej grupie przedmiotów przeważają noże – 

14 okazów. Inne narzędzia, jak sierp, ciosło, świ-
der i punca, reprezentowane są tylko przez poje-
dyncze egzemplarze.

Cztery lepiej zachowane noże z prostym tyl-
cem i dwustronnie wyodrębnionym trzpieniem 
należy zaliczyć, wg typologii R. Rogosza, do typu 
I, odmiany f, niezbyt często użytkowanej we 
wczesnym średniowieczu i w omówionym już 
wyżej okresie I w dziejach zamku (Rogosz 1983, 
264, ryc. 224). Noże te wydobyto w wykopie IV 
z warstw VIa i IXa, także w wykopie VII w war-
stwie Va (ryc. 21: 13). Najprawdopodobniej tę 
samą odmianę reprezentowały uszkodzone okazy 
z prostym tylcem, pozyskane z wykopu IV, z war-
stwy VId–c i z warstwy IIa w wykopie V. Całko-
wicie zachowany okaz z warstwy Va w wykopie 
VII miał 9,1 cm długości i głownię o szerokości  
1,2–1,7 cm, zwężającą się w stronę czubka. Inne 
noże miały głownie mierzące 1,1 do 1,9 cm sze-
rokości i do 0,28 cm grubości. Z wykopów IV, 
z warstwy VIII, oraz XII, z warstw Va, Vc i VIa 
(tu 2 egz.) pochodzą fragmenty głowni, z których 
szerokością 2,8 cm i grubością 0,6 cm wyróżniał 
się fragment pochodzący z warstwy VIII. Po-
nadto w warstwie VIIa w wykopie IV znalezio-
no zwężający się trzpień o prostokątnym prze-
kroju. Większość wymienionych noży pochodzi 
z warstw bezpośrednio związanych z czasem 
budowy kościoła (1346/7 r.) i te jesteśmy skłon-
ni uznać za zagubione jeszcze w poprzednim 
okresie, podobnie jak znalezione w młodszych 
warstwach eksplorowanych w obrębie świątyni. 
Pojedyncze znaleziska z obrębu świeckiej części 
zamku dowodzą, że użytkowano je w zasadzie 
do połowy XVI w.

Z warstwy VIa w wykopie XII, z obrębu wko-
pu do hypokaustum, związanego z użytkowa-
niem obiektu nr 4, pochodzi okazały nóż o formie 
dotąd nieznanej na Wzgórzu Zamkowym. Po-
siadał prosty tylec, schodzący skośnie do czubka 
ostrza i uchwyt w postaci płasko rozklepanego 
zakończenia głowni, obłożonego z dwóch stron 
masywnymi okładzinami kościanymi o długości  
8,4 cm, przymocowanymi czterema nitami mie-
dzianymi (ryc. 30: 10). Miał 21 cm długości, głow-
nię o szerokości 2,2 cm i tylec o grubości 0,4 cm.
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Rzadkie znaleziska podobnych noży pojawiły 
się w Kołobrzegu najwcześniej w zespołach da-
towanych na 3. ćwierć, ale głównie na 4. ćwierć 
XIV w. (Rębkowski i in. 1996, 135, ryc. 20,11; 
Rębkowski i in. 1998, 57, 149 i 158, tabl. 37: 7, 
108: 9 i 116: 7, 9). Jednakże na niektórych sta-
nowiskach, nawet położonych w znacznym od-
daleniu od uznanych ośrodków centralnych, np. 
na grodzisku kasztelańskim w Raciążu na Pomo-
rzu Wschodnim, odnotowano ich obecność także  
w 2. połowie XIII w. (Kowalczyk 1986, 45 i dal-
sze, tabl. XLIVf i XLVb–c).

Niektóre noże były zaopatrzone w skórzane 
pochewki z okuciem w postaci zgiętej w pół blasz-
ki, spiętej z boku nitami, które znalazły się w wy-
kopach IV, w warstwie VII, i XII, w warstwie Vb.

Świder łyżeczkowy o długości 12,6 cm znale-
ziony w wykopie VII, w warstwie VII (ryc. 4: 19) 
wiązać należy ściśle z pracami ciesielskimi przy 
budowie kościoła zamkowego. Natomiast punca 
znaleziona w wykopie IV, w warstwie VIIa, mają-
ca 7,4 cm długości i 0,6 cm średnicy trzonu, oraz 
ciosło o długości 9,2 cm, pochodzące z zasypiska 
jamy grobowej nr 1/77b w wykopie XII, należy 
uznać za zachowane w ziemi elementy starszego 
okresu. Z części świeckiej pochodzi jedynie czu-
bek ostrza sierpa z warstwy II w wykopie XII.

IV.2.1.2. Militaria
W omawianym okresie z tą grupą przedmio-

tów wiążą się dwa groty bełtów, jeden masywny, 
o długości 9 cm, wydobyty z obiektu nr 19, z war-
stwy V (ryc. 10: 9), drugi nieco mniejszy (7,8 cm), 
z obiektu nr 20a (ryc. 18: 5). Ponadto z wykopu 
XII, z warstwy Vb pochodzi fragment spiczasto 
zakończonego ostrza o soczewkowatym przekro-
ju, który mógł być częścią oszczepu, puginału, 
może nawet miecza.

IV.2.1.3. Elementy oporządzenia jeździeckiego
Zaliczamy do nich dwie niewielkie sprzącz-

ki, dwa kółka, cztery fragmenty podków i dwa 
związane z nimi gwoździe o specyficznej for-
mie. Obydwie sprzączki, związane funkcjonalnie 
z uprzężą, pochodzą z wykopu XII. Jedną z nich 
znaleziono w warstwie Va (w obejściu kościoła), 
ma ona podkowiasty kabłąk o wymiarach 2,8 × 
3,0 cm (ryc. 37: 5). Druga, z warstwy VIa, ma 
kwadratową formę o wymiarach 1,5 × 1,5 cm. 
Podobne sprzączki zalicza się również do wypo-
sażenia odzieży (por. Kochanowski, 1985, 165 n.,  

tabl. XXV–XXVI). Także z wykopu XII, z war-
stwy Va pochodzą dwa kółka o średnicach 2,5  
i 3 cm (ryc. 37: 10). Podkowy, zaopatrzone w ha-
kowato zagięte zaczepy, wystąpiły zarówno obrę - 
 bie sakralnej części zamku w wykopie IV, 
w warstwach VIIa (ryc. 20: 1) i w wykopie XII, 
w warstwie Vc (ryc. 37: 6), jak i w części świec-
kiej – w wykopie V, warstwie IIa (ryc. 8: 17). 
Większe fragmenty miały 9 i 11 cm długości,  
a hakowate zaczepy wysokość do 1,2 cm. Wyda-
je się, że podkowy znalezione w obrębie świą-
tyni pochodzą z pewnością z okresu poprze-
dzającego jego budowę. Przybijano je do kopyt 
końskich niewielkimi gwoździami o rozkle-
panej na boki, wąskiej głów ce. Dwa takie oka-
zy pochodzą z części świeckiej zamku, jeden 
z wykopu V, z warstwy IIa, drugi z XII, war-
stwy IIa. Pierwszy, całkowicie zachowany, miał  
2,2 cm długości, prostokątną główkę o wymiarach 
0,4 × 1,2 cm i kolec o przekroju 0,26 × 0,45 cm  
(ryc. 8: 13). Należy jednak zauważyć, że w XIV w. 
podobnie kształtowano także główki dużych gwoź-
dzi służących do najrozmaitszych potrzeb (por. 
Kola 1985, 79, tabl. V).

IV.2.1.4. Przedmioty o różnym przeznaczeniu
Ze sprzętem użytku domowego łączy się zna-

lezione w warstwie Va, wykop XII, ucho wyko-
nane z wygiętego pręta, służące do zamocowa-
nia kabłąka drewnianego wiadra (ryc. 37: 3).  
W obiekcie nr 20b zachowały się 4 fragmenty 
płaskich, haczykowato zakończonych obręczy 
lub wrzeciądza, mające 31–44 cm długości, 1,5– 
3,5 cm szerokości i 0,6–1,1 cm grubości (ryc. 18: 1).

Pojedyncze okazy, fragmentarycznie zachowa-
ne, stanowią okucia skrzyń lub okna z wykopów 
VII, warstwy Va (ryc. 21: 11), oraz z XII, warstwy 
Va, i przymocowane gwoździami okucie solidne-
go drąga z warstwy VIb (ryc. 30: 4).

Osprzęt budowlany reprezentują zawiasy, haki 
i gwoździe. Złożony z trzech egzemplarzy kom-
plet zawiasów od okna lub okiennicy znaleziono 
w świeckiej części zamku, w wykopie XII, w war-
stwie VI. Wszystkie wykonano w ten sam sposób: 
z blachy o grubości 0,19–0,23 cm, złożonej w pół, 
sklepanej razem, zaopatrzonej z boku w dwa rur-
kowate ucha do osadzenia na haku oraz w czte-
ry otwory na gwoździe. Wszystkie są długie na  
7,9 cm, ale posiadały zróżnicowaną szerokość, od 
2,9 do 4,1 cm (ryc. 30: 5). Zawiasy znane z innych 
stanowisk, np. z Kołobrzegu (połowa XIV w.)  
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wykonywano w zbliżony sposób, ale nie sklepywano 
razem zgiętej w pół blachy, a obejmowano nią z obu 
stron ramę okna lub drzwi (Polak 1997a, 173).

W części sakralnej zachowały się dwa solidne 
haki służące do osadzania zawiasów pasowych 
ciężkich drzwi. Wykonywano je z masywnych 
sztabek, zagiętych z jednej strony pod kątem pro-
stym, zaś z drugiej zakończonych kolcem do wbi-
jania w obramowanie. Miały 5,5 i 7,0 cm długo-
ści. Wydobyto je w wykopach VII, w warstwie VI  
(ryc. 21: 1) i XII, w warstwie Va (ryc. 37: 11). Po-
dobne okazy są znane z Kołobrzegu (Polak 1998a, 
210, tabl. 4,1 i in.).

IV.2.1.5. Gwoździe
To największa grupa przedmiotów, licząca 208 

egzemplarzy. Większość (157 egz. = 75%) po-
chodzi z obrębu sakralnej części zamku, a wśród 
nich 48 z nawarstwień bezpośrednio związanych 
z budową świątyni i 80 z okresu jej odbudowy 
po pożarze w 1. połowie XVI w. Prawie wszyst-
kie egzemplarze miały płasko-wypukłe główki 
i czworokątne w przekroju, zwężające się kol-
ce. Wyróżnia się okaz z warstwy VIb w wykopie 
XII, zaopatrzony w wąską główkę odkutą w jed-
ną stronę. W zależności od przeznaczenia wyra-
biano gwoździe o zróżnicowanych wymiarach. 
Długość całkowicie zachowanych egzemplarzy 
mieściła się w granicach 2,3–11,0 cm (najczęściej  
7–10 cm), główki miały przeważnie rozmiary od  
1,1 × 1,3 do 1,2 do 1,9 × 2,2 cm, a kolce przekroje  
od 0,5 × 0,6 do 0,5 × 1,0 cm (ryc. 8: 19, 20;  
10: 10; 21: 15). Niektóre krótkie okazy o szerokich 
główkach (do 2,4 × 3,1 cm) można uznać za spe-
cjalne guzy nabijane w drzwi wejściowe budynku  
(ryc. 18: 3 i 30: 2), a egzemplarz o szczególnie 
masywnym kolcu i dużej główce za guz wzmac-
niający bramę (ryc. 37: 14).

W kilku grobach odkrytych w wykopach VII 
(nr 3/74, 4/74a–c) i XII (nr 1/77a, 7/77) zachowały 
się gwoździe użyte do budowy trumien. Nie róż-
niły się one formą od powszechnie stosowanych: 
miały długość 6,2–10,7 cm, główki o rozmiarach 
od 0,9 × 1,3 do 2,3 × 2,4 cm i kolce o przekrojach 
od 0,25 × 0,55 do 0,8 × 1,0 cm (grób nr 3/74 – 
ryc. 21: 3, 6; grób nr 4b/74 – ryc. 21: 4, 5, 7–10).

IV.2.1.6. Inne przedmioty żelazne
W trakcie badań zebrano w sumie 42 drobne 

fragmenty nieokreślonych przedmiotów, z których 
31 pochodzi z części sakralnej (głównie z warstw 

związanych z budową świątyni), a pozostałe z ob-
rębu dworu.

IV.2.1.7. Pozostałości produkcji kowalskiej
W otoczeniu dworu książęcego działała 

z pewnością pracownia kowalska, skoro w nawar-
stwieniach zachowały się kawałki surowca i pół-
fabrykaty w postaci sztabek, długiego pręta (ryc. 
8: 18; 21: 14 i 30: 7), a także żużle. Znajdowano 
je zarówno w części świeckiej, jak i sakralnej, tu 
głównie z okresu budowy świątyni (w tym więk-
szość żużli, m.in. oblepiona gliną łupa o wadze 
907 g), które należałoby najpewniej wiązać z dzia-
łalnością kowalską poprzedniego okresu. W części 
świeckiej kilka sztabek i pręty żelazne – surowiec 
kowalski – ujawniły się w wykopie XII w war-
stwach VI, VIa (ryc. 30: 7) i VIb oraz w warstwie 
IIa w wykopie V (ryc. 8: 18). Kilkanaście drob-
nych grudek żużla znalazło się w wypełnisku 
obiektu nr 20a.

IV.2.2. Przedmioty z metali kolorowych

IV.2.2.1. Monety
Z obrębu zamkowego kościoła pod wezwa-

niem św. Ottona pochodzą dwie monety. W wy-
kopie IV, w warstwie spalenizny w otoczeniu ołta-
rza znaleziono denar wybity w latach 1504–1508 
w Moguncji przez Jakuba z Liebersteinu (określe-
nie J. Pinińskiego). Mało prawdopodobne, ale nie 
niemożliwe, aby stosunkowo dobrze zachowana 
moneta srebrna mogła przetrwać pożar świąty-
ni (może tylko jej prezbiterialnej części). Mogła 
się tam znaleźć jeszcze przed pożarem lub już 
po nim, ale przed odbudową obiektu, więc pożar 
mógł mieć miejsce u schyłku XV w., a odbudowa 
po 1508 r., najpewniej w 1. połowie XVI w. Źródła 
pisane nie dokumentują tych wydarzeń.

Druga moneta, wykonana z brązu w menni-
cy pyrzyckiej, oznaczona została przez G. Ho-
roszko, numizmatyka z Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, jako odpowiednik nr 222 w sys-
tematyce Dannenberga, datowany ogólnie na  
XV w. Pochodzi ona z zalegającej w obejściu 
kościoła warstwy Va w wykopie XII, niwela-
cyjnej, zawierającej zarówno ślady pożaru, jak 
i odbudowy. 

Trzecią monetą jest, według określenia G. Ho-
roszko, fragment brakteata z XIII–XIV w. znale-
ziony na wtórnym złożu w świeckiej części zam-
ku, wykopie XII, warstwie VIa.



183

Część IV. Zamek książęcy między 1346 a 1575 r.

IV.2.2.2. Części odzieży i ozdoby

Prezentują się niezwykle skromnie. Z warstwy 
Va w wykopie XII pochodzi niewielka sprzączka 
z kabłąkowato wygiętej taśmy brązowej, spiętej 
u podstawy ruchomą sztabką. Kolec osadzono 
po przeciwnej stronie kabłąka, na owej rucho-
mej sztabce razem z okuciem z blaszki, łączącej 
całość ze skórzanym paskiem (ryc. 37: 7). Podob-
ną, rzadko spotykaną konstrukcję posiadają dwie 
sprzączki żelazne znalezione w rumowisku wieży 
obronnej w Plemiętach na Ziemi Chełmińskiej, 
z końca XIV i początku XV w. (Kochanowski 
1985, 165 n., tabl. XXVII,1–2).

Z ozdobą stroju łączy się z pewnością guzicz-
kowata aplikacja z cienkiej, wypukłej blaszki brą-
zowej, znaleziona w warstwie VIb w wykopie XII, 
podobna do okazu z warstwy IV z okresu sprzed 
1345 r. (por. ryc. 26: 15). W tej samej warstwie 
znaleziono też uszkodzoną szpilkę z cienkiego 
drutu (przekrój 0,08 cm), której bliźniaczy od-
powiednik pozyskano już w poprzednim okresie 
(ryc. 36: 3).

IV.2.2.3. Inne przedmioty

Wśród innych przedmiotów należy wymie-
nić rurkowate okucie z cienkiej blachy z warstwy 
VII w wykopie IV, może wzmacniające drewnia-
ną oprawę noża (ryc. 4: 8), miedzianą podkładkę 
nitu (wykop XII, warstwa Vc), bliżej nieokreślone 
okucie lub zawieszkę (wykop XII, warstwa VIa) 
oraz 5 drobnych ułamków przedmiotów z brązu 
z wykopów IV i XII. Uwagę zwraca uszkodzony 
beczułkowaty ciężarek do wagi, 1,9 cm wysoki, 
o średnicy 2,2 cm, wykonany z rdzenia żelaznego 
pokrytego koszulką z brązowej blaszki (ryc. 37: 8). 
Jest on z pewnością reliktem z okresu wczesnego 
średniowiecza znalezionym na wtórnym złożu 
w warstwie Va, w wykopie XII.

IV.2.2.4. Ślady produkcji

Z wyrobem nieokreślonych przedmiotów na-
leży wiązać 4 ścinki blachy miedzianej i 2 brył-
ki brązu znalezione w wykopie IV, w warstwach 
VII i IX z okresu budowy świątyni, oraz podobny 
ścinek z warstwy VI w wykopie XII, i kilkanaście 
bryłek brązu z wypełniska obiektu 20a w świeckiej 
części zamku. Trudno na ich podstawie wniosko-
wać o lokalizacji pracowni.

IV.2.3. Przedmioty ze szkła
W stosunku do poprzedniego okresu ich liczba 

niewspółmiernie wzrosła, dochodząc do 164 eg-
zemplarzy. W części sakralnej zamku zebrano 76 
fragmentów, a wśród nich głównie ułamki szybek 
okiennych (54 egz. = 71%) i fragmenty naczyń 
(19 egz. = 25%), a w partii świeckiej 88 fragmen-
tów, z przewagą ułamków naczyń (63 egz. = po-
nad 75%) nad kawałkami szybek (16 egz. = nieco 
ponad 18%). Skład kolekcji uzupełniały 3 pacior-
ki, fragmenty butelek i bryłka stopionego szkła.

Wydaje się, że do pozostałości starszego okresu 
należy zaliczyć 2 paciorki z wykopu IV, z warstw 
związanych z czasem budowy świątyni. Niewiel-
ki, kulisty okaz z warstwy IX miał barwę zieloną, 
natomiast większy z warstwy VIIa fioletową (ryc. 
4: 14). Trzeci egzemplarz, półkulisty, koloru żół-
tego, wydobyto z warstwy IIa, w wykopie V, na 
dziedzińcu części świeckiej zamku.

Naczynia szklane zachowały się głównie w po-
staci drobnych, silnie skorodowanych ułamków, 
zaledwie w kilku przypadkach umożliwiających 
rozpoznanie formy. Rozpoznano 15 fragmentów 
ścianek wielobocznych szklanic typu fletowego, 
zdobionych dolepionymi, karbowanymi nitkami 
i gładkimi paskami szklanymi. Jeden z nich zna-
lazł się w wykopie XII, w warstwie Va, następne 
dwa w wypełnisku obiektu nr 20a, a 12 w zasy-
pisku wykopu fundamentowego jednego z fila-
rów piwnicy skrzydła południowego (ryc. 44: 
2–3) razem z 25 fragmentami stopek (ryc. 44: 5) 
oraz kilkoma ułamkami dużych butelek grupy B  
(ryc. 44: 6). Szklanice typu fletowego pojawiły się 
na terenie Czech już w XIII w., ale użytkowano je 
przede wszystkim w XIV i XV w. Były to jednak 
okazy z cylindryczną szyjką (Hejdova, Nechvatal 
1967, 492 n.; Ciepiela 1968, 351). Szklanice wie-
loboczne były użytkowane na terenie Niemiec już 
w XV w. (może i wcześniej), a szczególnie popu-
larne w XVI–XVII w. (Rademacher 1933, 94 n.; 
Dexel 1962, 78), aczkolwiek niektórzy sądzą, że 
powstały dopiero w 1. połowie XVI w. (Stephan 
1982, 163 n.). Według ustaleń historyków archi-
tektury zamkowej w 1490 r. książę Bogusław X 
wznowił zaniechaną przed półwieczem budowę 
„dużego domu”, czyli skrzydła południowego. Po-
mijając tu inne względy, bezpośrednim bodźcem 
podjęcia prac był zbliżający się jego ślub z Anną 
Jagiellonką w 1491 r. Wtedy to piwnice otrzymały 
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sklepienie krzyżowe na gurtach, wsparte na 
ośmiobocznych, głęboko fundamentowanych fi-
larach (Radacki 1976, 78; 2000, 35–36; Kroman 
1992, 82). Wspomniane wyżej znaleziska szklanic 
należałoby więc datować na 2. połowę XV w., naj-
później na 1490 r. Okazy z warstwy Va w wykopie 
XII, z obiektu nr 20a, mogą pochodzić, a poje-
dyncze stopki szklanic z wykopu IV, z warstwy Vf 
i z nieoznaczonej numerycznie spalenizny w ob-
rębie prezbiterium kościoła pochodzą już z 1. po-
łowy XVI stulecia. Dwa ostatnie znaleziska łączą 
się z pożarem kościoła i okresem jego odbudowy.

Kilkadziesiąt drobnych ułamków bliżej nie-
określonych naczyń znaleziono w rozproszeniu 
w obydwu częściach zamku, często w partii sa-
kralnej, nawet w zasypisku jamy grobowej nr 1/74 
w wykopie VII.

Do naczyń należą również szklane butelki, za-
chowane niestety w postaci 7 fragmentów w wyko-
pach usytuowanych w piwnicy skrzydła południo-
wego. Z wykopu 72-3, z wkopu fundamentowego 
do filara sklepienia pochodzą 4 fragmenty, będące 
częściami dużych butelek z cylindrycznym kor-
pusem, z wysoką stożkowatą szyjką, należące 
do grupy B, w tym dwa do typu II, odmiany 3  
(ryc. 44: 6). Znaleziska z wykopu 72-3 należy 
datować na okres przed 1490 r. Tego typu butel-
ki, służące do przechowywania i transportu wina, 
wystąpiły licznie w późniejszych latrynach przy 
zachodnim skrzydle (Cnotliwy 1981, 366 n.).

Jak wynika z rozkładu znalezisk, zarówno 
okna świątyni, jak i budynków świeckich, były 
oszklone różnobarwnymi szybkami, noszącymi 
często ślady malowania. Oprawiane w ramki szyb-
ki szklane stosowano już w poprzednim okresie 
(przed 1345 r.), co poświadczają ich ułamki znaj-
dowane w wykopie XII. W obrębie świątyni szkło 
okienne pojawiło się dopiero w nawarstwieniach 
związanych z pożarem (także ułamki nadtopione 
w ogniu w wykopie IV, warstwie Vf) i odbudową 
na początku XVI w. oraz w warstwach powstałych 
w czasie jej rozbiórki.

Zachowane drobne fragmenty nie pozwalają, 
poza jednym wyjątkiem, określić kształtu szybek. 
Wiadomo, że wypełnianie otworów okiennych 
komponowano z różnokształtnych szybek: ko-
listych, trójkątnych, a najczęściej rombowatych, 
formowanych przez obłamywanie, pozostawia-
jące na krawędziach charakterystyczne załuska-
nie (ryc. 30: 9). Podobny sposób szklenia okien 

stosowano na szczecińskim zamku jeszcze przez 
cały XVI i XVII w. (Cnotliwy 1981, 376 n.). Wy-
konywano je przede wszystkim ze szkła o zielon-
kawej barwie, sporadycznie z bezbarwnego, nie-
bieskiego lub jasnobłękitnego, brązowego i bardzo 
ciemnego, prawie czarnego. Posiadały one bardzo 
zróżnicowane grubości: od 0,1 do 0,64 cm, naj-
częściej 0,1–0,3 cm.

W świeckiej części zamku stosowano prawie 
wyłącznie szybki seledynowe, gładkie, bez śladów 
malowania. Znaleziono je we wkopie budowla-
nym w wykopie nr 75-3, w piwnicy skrzydła po-
łudniowego, oraz wykopie XII w warstwie VIa, 
skąd również pochodzi jeden ułamek jasnobłękit-
ny szybki romboidalnej.

W obrębie kościoła natrafiono na nie w wyko-
pie IV, w warstwie Vf i w spaleniźnie przy ołtarzu, 
głównie jednak w wykopie XII, w warstwie Va 
w obrębie obejścia. Wśród znalezionych ułamków 
są kawałki witraży malowanych farbami brązową 
(ryc. 37: 17–18) oraz niebieską. Na niektórych są 
czytelne bliżej nie określone wzory geometryczne. 
Podobne są nam znane z autopsji z dotychczas 
nie opracowanych w całości wykopalisk w klasz-
torze cystersów w Kołbaczu (Kamiński 2010, 150). 
Niewykluczone, że z tym zespołem malowanych 
szkieł seledynowych należałoby łączyć fragment 
witrażyka znaleziony w warstwie 3 latryny zam-
kowej, zbudowanej wraz ze skrzydłem zachod-
nim w 1575 r. (ryc. 92). Brązową farbą wymalo-
wano na nim najprawdopodobniej postać księcia 
i opatrzono napisem, z którego zdołano odczytać 
litery początkowe – BV i jedną z dalszych – H 
(Cnotliwy 1981, 376, ryc. 13, 24). Warto zauwa-
żyć, że pojedyncze ułamki szybek seledynowych 
znaleziono w zasypisku jam grobowych nr 1/77b 
i 5/77 w wykopie XII, co wskazuje wyraźnie, 
że pochówków dokonano po pożarze kościoła, 
najpewniej jeszcze w 1. połowie XVI w. Kilka-
naście szybek niebieskich pozyskano z warstw 
VId–c i V w wykopie IV. Okazy barwy brązowej  
(4 egz.) i prawie czarnej (6 egz.) wystąpiły rów-
nież w wykopie IV w warstwach Vf i VId–c. Za-
ledwie 4 szybki bezbarwne wydobyto z warstw V 
i VI w wykopie IV.

IV.2.4. Przedmioty z bursztynu
Reprezentowane są przez siedmioboczny pa-

ciorek znaleziony w warstwie VII (z okresu bu-
dowy kościoła) w wykopie IV oraz niewielką 
bryłkę z wykopu XII, z warstwy VIa. Nie jest 
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wykluczone, że paciorek należy wiązać z okresem 
wczesnego średniowiecza.

IV.2 5. Przedmioty z poroża
Z warstwy VIIIa w wykopie IV pochodzi frag-

ment półwytworu oprawki (ryc. 4: 9), zapewne 
wywodzący się z zasobów wczesnego średnio-
wiecza. Ponadto należy odnotować kawałek po-
roża naciętego piłką z warstwy IX w wykopie IV  
(ryc. 4: 7) oraz dużą część tyki jeleniego wieńca 
o długości 29,5 cm z warstwy IIa w wykopie V, 
które należy traktować jako ślady obróbki tego 
surowca.

IV.2.6. Przedmioty z kości
Z warstwy Va, wykopu XII pochodzi fragment 

tzw. grzebienia tkackiego (ryc. 37: 15), które to 
grzebienie w nawarstwieniach zamkowych poja-
wiły się już w poprzednim okresie. Użytkowano 
je od XI do XV w. (Dunkel 1994, 164; Klápště 
1999, 369 n.). W wykopie IV w warstwie VIIIa 
znaleziono fragment igły (ryc. 4: 12), a wykopie 
VI, w obiekcie nr 20a zachowało się szydło mają-
ce 6,9 cm długości (ryc. 18: 4). Ponadto miejsco-
wą obróbkę tego surowca poświadcza kawałek ko-
ści z negatywem po wyciętym niewielkim krążku 
(może na guzik do zapinania odzieży) z warstwy 
VIa, w wykopie XII (ryc. 30: 6).

IV.2.7. Przedmioty z gliny
Są to 3 dwustożkowate przęśliki o średni-

cy 2,3, 2,7 i 2,8 cm, o wysokości 1,5, 1,7 i 2,2 cm, 
z których całkowicie zachowane okazy znalezio-
no w warstwie VII i VIIIa (ryc. 4: 1), zaś silnie 
uszkodzony w IX, w wykopie IV. Obie warstwy 
pochodzą z czasu budowy świątyni, co zdaje się 
wskazywać na przynależność wymienionych oka-
zów do inwentarza poprzedniego okresu.

IV.2.8. Przedmioty z kamienia
Tworzą zespół liczący 7 egzemplarzy. Trzy 

z nich to powszechnie spotykane osełki wykony-
wane z łupku kwarcytowego. Dwie z nich, w tym 
jedna z otworkiem, pochodzą z wykopu XII, 
z warstw Va i Vc (ryc. 37: 19). Uwagę zwraca nie-
wielki okaz o trapezowatej formie, mający 7,3 cm 
długości, 5,9 cm szerokości i do 2,5 cm grubości, 
pozyskany z warstwy VIIa w wykopie VII. W wy-
kopie XII, w warstwie Va znaleziono dwustożko-
waty przęślik wytoczony z wapienia, mający 2 cm 
wysokości, 3,15 cm średnicy, zaopatrzony w otwór 
o średnicy 0,86 cm (ryc. 37: 16), zaś w warstwie Ia 

w wykopie V płaski przęślik z łupku wołyńskie-
go, mający 3,4 cm średnicy. Z wapienia wykona-
no niezwykle starannie kulkę o średnicy 2,2 cm, 
wydobytą z wykopu IV ze spalenizny w otoczeniu 
ołtarza. Podobne kulki, jedną glinianą, drugą ka-
mienną, znaleziono w Kołobrzegu w poziomach 
z XIV i XV w. (Rębkowski 1997, 237, tabl. 16,10). 
Panuje pogląd, że owe kulki służyły do gier, ale 
zdaje się temu przeczyć miejsce znalezienia (Bor-
kowski 1995, 100). Wszystkie wyżej wymienione 
przedmioty pochodziły z obrębu sakralnej czę-
ści zamku. W części świeckiej, w wykopie VI, 
w obiekcie nr 19 znalazł się gładzik lub osełka 
z łupku pylistego.

IV.2.9. Przedmioty z drewna
Zachowały się wyłącznie w latrynach – obiekty 

nr 19 i 20a w wykopie VI – rozlokowanych w ob-
rębie dziedzińca głównego. Są to, jeśli nie liczyć 
deski z tkwiącym gwoździem żelaznym z war-
stwy IV w obiekcie 19, wyłącznie naczynia użytku 
domowego. W tym samym zespole znalazły się 
dwie miski grupy IIa, koliste, o średnicach 26,7 
i 20,4 cm, z wnętrzem wytoczonym na tokarce, ze 
spodem starannie ociosanym toporem. Większy 
zbiór identycznych naczyń wydobyto ze starszych 
warstw tego samego obiektu, omówiony już wy-
żej (podrozdz. III.2.8) w trakcie analizy inwenta-
rza należącego do okresu I. Z tej samej warstwy 
wydobyto fragmentarycznie zachowany, owalny 
półmisek mający 37 cm długości i 15 cm wysoko-
ści. We wkopie związanym z budową obiektu 20a 
zachowała się uszkodzona faska z sosnowych kle-
pek ściągniętych drewnianymi obrączkami, osa-
dzonych na owalnym dnie o wymiarach 24,5 ×  
29 cm (ryc. 19). Klepki miały wysokość 17,5 cm, 
szerokość 3,1 górą i 10,2 dołem. Były zaopa-
trzone w wątor o klinowatym przekroju. Dwie 
klepki, zaopatrzone górą w otwory o średnicy  
0,9 cm, wystawały nieco ponad inne. Z wnętrza 
obiektu 20a, z warstwy I, wydobyto frag ment po-
krywy z wyciętym uchwytem. Naczynia z obiektu 
nr 19 można datować na 2. połowę XIV – począ-
tek XV w., zaś związane z obiektem 20a na 2. po-
łowę XIV stulecia.

IV.2.10. Przedmioty ze skóry
Pochodzą wyłącznie z obiektu nr 19, z warstw 

IV, VII i VIII. Tworzą stosunkowo duży zbiór li-
czący 127 egzemplarzy. Składa się z różnej wiel-
kości fragmentów obuwia, przeważnie silnie 
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znoszonego (przyszwy – 4, podeszwy – 14, la-
mówki – 1, uszczelki – 19, rzemienie – 4), pozo-
stałości działalności szewskiej w postaci ścinków 
skóry, resztek starego obuwia z którego wycięto 
części nadające się do wykorzystania, np. do ła-
tania przetarć oraz same łaty. Wśród szczątków 
obuwia rysują się czytelne podziały na starsze, 
tradycyjne, i nowe, wcześniej niespotykane formy 
obuwia, ale też przynajmniej na dwie kategorie 
ich użytkowników.

Tradycyjną formę obuwia reprezentuje jedna 
z lepiej zachowanych przyszew z warstwy VIII, 
należąca do buta z niezbyt wysoką cholewką, roz-
ciętą z przodu, wiązaną rzemieniem na wysoko-
ści kostki, nawiązującego do okazów starszych 
znanych z warstw I i III tego samego obiektu 19 
(Cnotliwy 1980, 374 n.). Tego rodzaju buty mia-
ły najczęściej jednoczęściowe podeszwy, ze spi-
czastym lub zaokrąglonym noskiem, jak znane 
z warstwy VIII, z zaokrągloną piętą oraz niezbyt 
silnym wcięciem na wysokości podbicia oraz okaz 
z warstwy IV. Górną krawędź cholewki obszy-
wano lamówką z miękkiej skórki, a między po-
deszwę i przyszwę wkładano uszczelki z paska 
grubej skóry i wszystko razem starannie zszywa-
no. Tego typu obuwie, o tradycjach sięgających 
wczesnego średniowiecza, wyrabiano powszech-
nie w XIII–XV w. (Wiklak 1960, 7 n.; 1967, 137 n.; 
1969, 475 n.; Kowalska 2003e; Wywrot 1996, 264; 
1997, 190).

Z warstwy VII w obiekcie nr 19 znaleziono za-
ledwie jedną podeszwę wieloczęściową, podczas 
gdy w okresie poprzednim (warstwy I–III) wy-
raźnie przeważały. Miała ostro zarysowany nosek, 
silne wcięcie w podbiciu i zaokrągloną piętę. Pod-
stawę jej konstrukcji tworzyła część obejmująca 
całą stopę, do której od zewnątrz przymocowano 
rodzaj obcasa z grubej skóry pokrywającego piętę 
i część podbicia, a od środka dwuwarstwowe, nie 
połączone ze sobą wkładki pod piętę i przednią 
część stopy. Przyszwę przymocowano starannie do 
podeszwy dwukrotnym ściegiem prostym. Opisa-
ny egzemplarz wykazuje ślady bardzo długiego 
użytkowania. Podeszwy wieloczęściowe spotyka 
się na Pomorzu Zachodnim od 1. połowy XIII w., 
częściej w 2. połowie XIII i XIV w. (Wywrot 1996, 
251; Wywrot-Wyszkowska 1998, 233; Kowalska 
2003e, 319).

Przetarte podeszwy i przyszwy były łatane, naj-
pewniej przez samych użytkowników, odpowied-
nio dopasowanymi kawałkami skóry wycinanymi 

najczęściej ze starego, znoszonego obuwia. 4 łaty 
zachowały się w warstwie IV, a jedna w VIII.

Wśród znalezisk skórzanych wyróżnia się li-
czący 8 egzemplarzy zespół podeszew wielowar-
stwowych wydobyty z warstwy IV (ryc. 12). 4 są 
od zewnątrz zdobione, 3 z nich są całkowicie za-
chowane, z czwartego pozostała część pod stopą, 
a 4 dalsze są fragmentami ich wewnętrznych czę-
ści. Od innych współczesnych im wyróżniały się 
wykrojem, sposobem wykonania i ornamentacją. 
Miały szeroką stopę o owalnym zarysie, zaokrą-
glony nosek, bardzo przewężone podbicie i nieco 
szerszą, zaokrągloną piętę.

Podeszwę prawego buta (ryc. 12) wykonano 
z trzech warstw grubej, zapewne bydlęcej skóry 
(najgrubszą umieszczając na zewnątrz), zszy-
tych ściegiem prostym krytym w głębokim na-
cięciu prowadzonym w odległości 0,7 cm wzdłuż 
krawędzi. Pod piętą miała niski obcasik z jednej 
warstwy skóry, przymocowany siedmioma drew-
nianymi szpilkami. Obcas nosi ślady flekowania. 
W obrębie stopy, na osi podeszwy zachowały się 
dwa otworki po kołeczkach, którymi przymoco-
wano podeszwę do drewnianego kopyta na czas 
wykonywania bucika. Przednia część podeszwy 
była silnie starta, dlatego zachowała się tylko 
część tłoczonej ornamentacji w postaci falistych 
kresek przecinających się wzdłuż podwójnej linii 
biegnącej środkiem. Długość podeszwy wynosiła 
17,3 cm, jej największa szerokość 6,8 cm, prze-
wężenie w podbiciu 1,7 cm, szerokość pięty 3 cm. 
Poszczególne warstwy skóry miały następujące 
grubości: 0,33 (zewnętrzna), 0,22 i 0,25 cm.

Drugą podeszwę trzewika lewej nogi (ryc. 12) 
wykonano z czterech warstw skóry zszytych w po-
dobny sposób, jak poprzednie. W przedniej części 
między zewnętrzną warstwę a drugą włożono do-
datkowo wkładkę wyrównawczą. Także ta pode-
szwa była zaopatrzona w obcasik (zachował się 
tylko jego ślad) przymocowany również siedmio-
ma drewnianymi szpilkami. Podobną jak wyżej 
techniką nałożono ornament w postaci dwóch 
pasm luźnej plecionki, rozłożonych wzdłuż linii 
wyznaczającej oś podeszwy (podobna zachowała 
się też od wnętrza buta). Opisany egzemplarz ma 
15,9 cm długości, 5,1 cm szerokości w stopie, 2 cm 
w podbiciu i 3,4 w pięcie. Poszczególne warstwy 
skóry miały następujące grubości: 0,28 cm (ze-
wnętrzna), 0,25, 0,30 i 0,25 cm.
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Trzecią podeszwę od trzewika dla prawej nogi 
wykonano w sposób jak wyżej, przynajmniej 
z dwóch warstw skóry o grubości 0,28 cm. Brak 
u niej obcasika. W przedniej części zachował się 
otworek po kołeczku mocującym podeszwę do 
kopyta. Wykazuje ślady silnego starcia przedniej 
części, stąd szczątkowo zachowało się zdobie-
nie w postaci przecinających się półkoli usytu-
owanych wzdłuż linii biegnącej przez środek 
podeszwy. Dodatkowo w miejscu przewężenia 
umieszczono dwie kreski poprzeczne. Pode-
szwa ma 16 cm długości, maksymalną szerokość 
około 5,8 cm, przewężenie 1,7 cm i piętę 3,3 cm  
(ryc. 12).

Z czwartej podeszwy zachowała się zewnę-
trzna warstwa pod stopę o długości 9,9 cm i sze-
rokości 5,4 cm, zdobiona gęsto liniami falisty-
mi, biegnącymi równolegle do linii dzielącej 
podeszwę na pół. W obrębie zdobionej części 
znajduje się kilka otworów, z których tylko nie-
które można wiązać z przytwierdzeniem do ko-
pyta; funkcja pozostałych, zwłaszcza bocznych, 
nie jest jasna. Skóra zachowanej części miała  
0,26 cm gruboś ci (ryc. 12).

Pozostałe cztery fragmenty wewnętrznych 
warstw podeszew tego samego typu, co wy-
żej opisane, sporządzono ze skóry o grubości  
0,17–0,18 cm.

Sądząc według rozmiarów, opisane podeszwy 
bez wątpienia należały do luksusowego obu-
wia dziecięcego, użytkowanego zapewne przez 
członków rodziny książęcej. Potwierdzają to luź-
ne znaleziska identycznych pod względem for-
my i sposobu zdobienia podeszew pochodzących 
z książęcej krypty grobowej, odkrytej w 1946 r. 
pod posadzką kaplicy w skrzydle północnym przy 
okazji odbudowy zamku.

W czasie renesansowej przebudowy zamku na 
kryptę grzebalną przystosowano podziemną część 
starszego obiektu (w niniejszym opracowaniu 
obiekt nr 3, ryc. 176), przylegającego do starszego 
kościoła zamkowego św. Ottona, który znalazł się 
w obrębie skrzydła północnego pod posadzką no-
wej kaplicy pod tym samym wezwaniem. Zapew-
ne jeszcze przed pierwszymi pochówkami panu-
jących (po 1575 r.) w ziemi pod posadzką krypty 
w metalowej trumnie miano pogrzebać przemie-
szane szczątki siedmiu osób. J. Kochanowska wy-
raziła przypuszczenie, że mogą to być kości ksią-
żąt pochowanych wcześniej w starszym kościele 

zamkowym (Kochanowska 1992, 129). Krypta 
ulegała wielokrotnym rabunkom, a spośród kilku-
nastu sarkofagów zaledwie jeden cudem nie zo-
stał naruszony, zachowując komplet wspaniałych 
klejnotów i szczątki odzieży Franciszka I (1577–
1620). Nowa krypta zaczęła pełnić swoją funkcję 
od pogrzebu księcia Jana Fryderyka w 1600 r.

Wśród rozrzuconych w krypcie szczątków, 
obok innych przedmiotów, znalazły się dwie 
większe i trzy mniejsze, całkowicie zachowane 
podeszwy zdobione identycznie jak pochodzące 
z obiektu nr 19 oraz trzy obcasy wykonane z gru-
bej, wołowej skóry i bliżej nieokreślonej wkładki 
z miękkiej skórki (Januszkiewicz 1995, 125–126). 
Autorka opracowania jest skłonna łączyć te po-
deszwy z wykształconym na początku XVII w. 
typem obuwia męskiego, rodzajem pantofli na 
słupku, wciętych po bokach, a z przodu zawią-
zywanych na kokardę (Januszkiewicz 1995, 126). 
Sądząc według wielkości podeszew (dwie o dłu-
gości 20 i 22 cm, trzy następne 10,5, 11,2 i 16 cm), 
trudno byłoby je łączyć z obuwiem męskim, dwie 
pierwsze raczej z kobiecym, a pozostałe, łącznie 
ze znalezionymi w obiekcie nr 19, z dziecięcym.

W latach 1616–1623 pochowano w krypcie 
trzy niewiasty: Annę żonę Bogusława XIII, Annę 
Marię żonę Barnima X/XII i Erdmutę, żonę Jana 
Fryderyka (Rymar 1995, 178–184), więc do któ-
rejś z nich mogły należeć dwie większe podeszwy. 
Trzy pozostałe, różnej wielkości, należałoby wią-
zać może z pogrzebanymi tu dziećmi Bogusła-
wów X, XII i XIII (Rymar 1995, 154 n.). Jednak 
z żadną z tych osób nie da się bezspornie wią-
zać owych szczątków butów, a tym bardziej, jeśli 
wziąć pod uwagę informację o przeniesieniu star-
szych szczątków z rozebranego kościoła św. Otto-
na, bez wątpienia datować na XVII w.

Niewykluczone, że początków mody na obu-
wie ze zdobionymi podeszwami należy upatrywać 
już w 2. połowie XV w., na co wskazują okazy 
wydobyte z obiektu nr 19 (latryna), którego użyt-
kowanie po 1491 r. na środku dziedzińca przed 
frontem co tylko ukończonego reprezentacyjnego 
skrzydła południowego, trudno sobie wyobrazić 
(Cnotliwy 1980, 380–381). Kłopot jednak w tym, 
że górną część obiektu 19 (prawie 3 m) komplet-
nie zniszczyła koparka mechaniczna użyta przez 
budowlanych, niszcząc zawartość zabytkową 
wyższych warstw, a także niwecząc bezpowrotnie 
możliwość powiązania jej stropu z określonym 
poziomem użytkowym dziedzińca.
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W omawianym zespole na uwagę zasługują 
liczne ścinki skóry, szczególnie w warstwach IV 
(23 egz.) i VIII (19 egz.) świadczące o działalno-
ści zamkowego szewca. Wydaje się, że świadczył 
on usługi, polegające na łataniu zdzieranych bu-
tów, jedynie dla służby dworskiej, co poświadcza-
ją nie tylko naprawiane przyszwy z warstwy VIII  
(8 egz.), ale także same łaty pozyskane z warstw 
IV i VIII. Surowcem do napraw były lepiej zacho-
wane części starych butów, z których wykrawano 
kawałki nadające się do wykorzystania na łaty. 
Proceder ten poświadczają ścinki starego obuwia 
z warstw IV (7 egz.) i VIII (13 egz.), liczniejsze 
w starszych nawarstwieniach.

IV.2.11. Tkaniny
Także w obrębie obiektu 19, w warstwie IV 

znaleziono zaledwie jeden strzęp delikatnej tka-
niny. Nie znajdowano ich w innych nawarstwie-
niach z omawianego czasu.

IV.2.12. Ceramika naczyniowa
Z nawarstwień należących do omawianego 

okresu zebrano łącznie 7546 ułamków naczyń gli-
nianych, bez fragmentów naczyń ludności kultury 
łużyckiej, które należy uznać za ewidentne wtrę-
ty. Ponad połowę z nich stanowiły okazy o for-
mach i technice wykonania charakterystycznej 
dla wczesnego średniowiecza (56,69%), następną 
grupę tworzyły różnego typu ułamki naczyń póź-
nośredniowiecznych (43,11%). Rodzi się pytanie, 
czy powyższe proporcje odzwierciedlają rzeczywi-
ste wielkości użytkowanych wtedy naczyń. Biorąc 
pod uwagę fakt, iż na wielu innych stanowiskach 
zachodniopomorskich datowanych na okres po 
połowie XIV w. stwierdzono szybki zanik naczyń 
o fakturze wczesnośredniowiecznej, stan rzeczy 
odnotowany na szczecińskim zamku zasługuje na 
bardziej szczegółowe rozważenie. Jeśli porównać 
całościowo traktowane zbiory zamkowe z okre-
su do około połowy XIV w. (tabela 31) z obecnie 
omawianym, to wyraźnie zmniejszył się procent 
naczyń o fakturze wczesnośredniowiecznej na 
rzecz ceramiki późnośredniowiecznej, ale już 
rozpatrywanie zespołów ceramicznych pochodzą-
cych z części sakralnej i świeckiej zamku wykazu-
je znaczące różnice, które ilustruje tabela 36.

Wzniesienie i użytkowanie świątyni za-
mknęło w jej obrębie (a może w jakimś stopniu 
także w najbliższym otoczeniu) proces nara-
stania nawarstwień i ograniczyło do minimum 

deponowanie nowszego materiału zabytkowego, 
możliwe z okazji pochówków czy w czasie napra-
wy lub wymiany posadzki i nielicznych przebu-
dów. Warstwy, które na podstawie analizy straty-
graficznej udało się powiązać z czasem budowy 
kościoła po przerwie, jaka nastąpiła w 1346 r.  
(w wykopie IV warstwy VIb, VII, VIII i IX,  
a w wykopie XII warstwa Vc), powstały z przemie-
szania starszych poziomów oraz w znacznej części 
z ziemi wydobytej z wykopów fundamentowych 
zawierających materiały wczesnośredniowieczne 
i młodsze, najpóźniej z 1347 r. Nic więc dziw-
nego, że ponad 61,76% materiału ceramicznego 
stanowią ułamki naczyń typowe dla wczesnego 
śred niowiecza, ale w realizowanym wcześniej  
(1345 r.) wykopie fundamentowym prezbiterium 
udział ten przekracza 66% (tabela 31). Podobną 
strukturę posiada kolekcja związana z okresem 
budowy obejścia, pochodząca z warstwy Vb w wy-
kopie XII i z wkopu do obiektu nr 25 (59,36% 
o fakturze wczesnośredniowiecznej) i czasem 
jego funkcjonowania, łączącym się z warstwą Va 
w wykopie XII i licznymi jamami grobowymi (ra-
zem 61,18% materiału typowego dla wczesnego 
średniowiecza). Należy zaznaczyć, że nieliczne 
młodsze, już nowożytne elementy ceramiczne 
(np. toczone na kole siwaki z polewą, naczynia 
z białej glinki i siwej kamionki, obok nich także 
moneta z początku XVI w. znaleziona w spale-
niźnie ołtarza), pojawiły się tylko w obrębie obej-
ścia w warstwie Va i w związanych z nią pochów-
kach. Zastanawiająco dużo fragmentów naczyń 
o fakturze wczesnośredniowiecznej stwierdzono 
w warstwach wiążących się z odbudową świątyni 
po pożarze w 1. połowie XVI w., choć nie łączyły 
się z nią ani większe niwelacje, ani wkopy w star-
sze poziomy osadnicze. Frekwencję rozmaitych 
gatunków ceramiki naczyniowej w nawarstwie-
niach reprezentujących wymienione wyżej okresy 
w dziejach świątyni ilustruje tabela 37.

Kolekcja ceramiczna świeckiej części zamku 
jako całość, ale bez kilkunastu ułamków należą-
cych do kultury łużyckiej, składa się w 46,97% 
z naczyń o fakturze wczesnośredniowiecznej 
(ponad 12% mniej niż w części sakralnej) i od-
powiednio 50,65% charakterystycznych dla póź-
nego średniowiecza i 2,0% typowych dla okre-
su nowożytnego. W grupie fragmentów naczyń 
późnośredniowiecznych siwaki stanowią 47,08% 
(o ponad 10% więcej niż w części sakralnej), ka-
mionkowe 3,3%, a importowane ceglaste z polewą 
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i brązowoceglaste po 0,26%. Skromny ilościowo ze-
spół nowożytny tworzą ułamki naczyń toczonych 
ceglastych z polewą i toczonych z białej glinki.  
W grupach warstw reprezentujących kolejne 
przemiany zabudowy sytuacja jest zróżnicowana 
(por. tabela 37).

W grupie warstw A, reprezentujących okres 
sprzed budowy obiektu nr 4 (wykop XII, warstwy 
IIIb, VIb i wkop do obiektu 4a), a po budowie 
kościoła, frekwencja naczyń o fakturze wczesno-
średniowiecznej dochodzi zaledwie do 34,19%, 
natomiast późnośredniowiecznych sięga 65,80%, 
w tym siwaków 63,79%, kamionkowych 1,72%, 
a importowanych ceglastych z polewą 0,28%. 
Prezentowany stan rzeczy nawiązuje do odnoto-
wanego w najmłodszych nawarstwieniach okre-
su I, sytuując się między tamtejszymi grupami 
warstw D–E (por. tabela 31). Natomiast w gru-
pie warstw B (w wykopie XII warstwy IIa, IIIa, 
VIa i wkop do obiektu nr 4), związanych z bu-
dową i długotrwałym użytkowaniem obiektu nr 
4, zwiększył się do 42,35% udział ceramiki o fak-
turze wczesnośredniowiecznej, zapewne na sku-
tek wkopów i niwelacji towarzyszących budowie,  
a odpowiednio do 57,10% zmniejszył się udział 
ceramiki późnośredniowiecznej. Trzeba zazna-
czyć, że w warstwie VIa, związanej ze schyłkiem 
użytkowania obiektu nr 4, pojawiły się ułamki to-
czonych naczyń z białej glinki i z szarej kamion-
ki. Jeśli przyrównać strukturę omówionych wyżej 
zespołów ceramicznych świeckiej części zamku 
do stwierdzonej w części sakralnej, to plasuje się 
ona między sytuacją odnotowaną w nawarstwie-
niach związanych z budową kościoła z obejściem 
i okresem jego użytkowania (grupy warstw A, B, 
C) a poziomem po odbudowie świątyni po poża-
rze w 1. połowie XVI w. – grupa warstw E (por. 
tabele 36 i 37).

Dalsze niwelacje ziemne związane z użytko-
waniem dziedzińca zamkowego sprawiły, że war-
stwy w stratygraficznie najmłodszym poziomie D 
okresu II (w wykopie V warstwy IIa, IIb, w wyko-
pie XII warstwa VI i obiekt 20b) zawierają znów 
duży procent naczyń o fakturze wczesnośrednio-
wiecznej, zupełnie nieadekwatny do czasu po-
wstawania warstw. Pomijam tu prezentację stanu 
w obrębie bardzo długo użytkowanego i raz po 
raz przynajmniej częściowo opróżnianego obiek-
tu nr 19 w wykopie VI (grupa F) oraz we wko-
pach fundamentowych łączących się z budową 
południowego skrzydła zamku (grupa E).

Omówione wyżej struktury ceramiczne części 
świeckiej zamku ilustruje tabela 38.

IV.2.12.1. Ceramika o fakturze  
    wczesnośredniowiecznej
Biorąc pod uwagę stwierdzone niwelacje tere-

nu i głębokie wykopy fundamentowe penetrujące 
w starsze poziomy osadnicze, kolekcję ceramiczną 
omawianego okresu należy traktować jako zbiór 
w znacznej mierze przemieszany. Trudne, może 
wręcz niemożliwe, jest wyodrębnienie z niego 
części wytworzonej i użytkowanej tylko i wyłącz-
nie w interesującym nas tu czasie.

Najogólniej ujmując, jeśli wziąć pod uwagę 
tylko przybrzeżne części naczyń określonych pod 
względem typologicznym, zdecydowaną prze-
wagę (58,68%) mają okazy całkowicie obtacza-
ne (III grupa techniczna). Zastanawiają jednak 
znaczne różnice między zbiorami pochodzącymi 
z części sakralnej i świeckiej zamku. W pierwszej 
udział naczyń całkowicie obtaczanych dochodzi 
do 76,72%, w świeckiej tylko do 48,54%. Kolekcja 
części sakralnej, zdeponowana głównie przed po-
łową XIV w., odpowiada bardziej sytuacji stwier-
dzonej w poprzednim okresie dziejów zamku.  
W obydwu częściach naczynia górą obtaczane, 
należące do rodzin typów A/B, C, D, H, M, O/P, 
należy uznać za ewidentne wtręty ze starszych 
pokładów osadniczych Wzgórza Zamkowego, to-
też pominiemy je w dalszych rozważaniach.

Na bliższą uwagę zasługują okazy całkowicie 
obtaczane zaliczone do rodzin typów G, G1, J, K 
i R, scharakteryzowane już wyżej pod względem 
formy i techniki wykonania,

W tej grupie prym wiodą naczynia należące do 
rodzin typów G i J (funkcjonujące w literaturze 
niemieckiej jako typy Vipperow i Teterow). Stano-
wią razem prawie 88% zespołu (odpowiednio po 
46,25 i 41,69%), o niemal 13% więcej niż w okre-
sie poprzednim. W częściach świeckiej i sakralnej 
zamku w ujęciu procentowym występują mniej 
więcej na tym samym poziomie (por. tabela 39).

W sakralnej części zamku w grupie warstw 
A pochodzących z okresu budowy kościoła w la-
tach 1346–1347, zamykających pewnie 1. połowę 
XIV w., naczynia typu J wyraźnie górują (49,35%) 
nad G (40,26%), ale już w warstwach grupy C, 
łączących się z użytkowaniem kościoła przynaj-
mniej do początku XVI w., nastąpiła równowaga 
z nieznaczną przewagą typu G. W obydwu gru-
pach warstw znaczący, bo stanowiący około 10% 
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udział miały naczynia typu K, przy jedynie śla-
dowej obecności R i G1 (tabela 39). Ten stan rze-
czy nawiązuje do odnotowanego w młodszych 
sekwencjach nawarstwień poprzedniego okre-
su (grupy warstw B–D) – do stanu z 1. połowy  
XIV w. (por. tabela 32). Należy założyć, że ma-
teriał ceramiczny o fakturze wczesnośrednio-
wiecznej w młodszych nawarstwieniach części 
sakralnej, wiążących się z pożarem i procesem od-
budowy świątyni po pożarze w 1. połowie XVI w. 
(grupa warstw D, E) oraz z jej rozbiórką, pocho-
dzi tylko i wyłącznie z naruszonych poziomów 
starszych, toteż nie można go uznać za reprezen-
tatywny dla danego okresu czasu.

Pozornie podobny stan rzeczy, jeśli porów-
nywać tylko ogólnie proporcje procentowe po-
szczególnych typów naczyń o fakturze wczesno-
średniowiecznej, jest w części świeckiej zamku. 
Jednak od razu uderza tu obecność niewielkich 
ilości określonych typologicznie fragmentów przy-
brzeżnych, aż pięciokrotnie mniejsza niż w części 
sakralnej, co powoduje, że wyliczenia procentowe 
i wyprowadzane z nich wnioski mogą być mylą-
ce. Wydaje się, że nawarstwienia świeckiej części 
zamku, bardziej otwarte niż sakralnej na przyjmo-
wanie nowych depozytów ceramicznych w postaci 
aktualnie użytkowanych naczyń (nie wykluczając 
obecności starszych), bardziej oddają rzeczywi-
sty stan. Dowodzą szybkiego zaniku po połowie  
XIV w. form wywodzących się z młodszych faz 
okresu wczesnego średniowiecza, a może nawet 
– czego nie da się wykluczyć – całkowitej rezy-
gnacji z ich użytkowania dla potrzeb dworu. Tak-
że w części świeckiej dominują garnki rodziny 
typów G i J, przy minimalnym udziale typu K 
i śladowej obecności R. Natomiast brak zupełnie 
ułamków typu G1, co przy ich śladowej frekwen-
cji w najstarszym poziomie części sakralnej może 
być wskazówką całkowitego zaniku tego typu naj-
później w ciągu 1. połowy XIV w.

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, nale-
ży przyjąć, że jeszcze w 2. połowie XIV w. były 
w Szczecinie użytkowane naczynia rodziny ty-
pów G i J, może sporadycznie także K, ale zanikły 
okazy typów G1 i R. Zagadnienia tego nie da się 
jednak w sposób pewniejszy wyjaśnić bez znajo-
mości dobrze datowanych zespołów pozyskanych 
na terenie szczecińskiego suburbium, czekających 
wciąż na opracowanie.

IV.2.12.2. Ceramika późnośredniowieczna

IV.2.12.2.1. Naczynia siwe
W omawianej grupie naczyń odnotowa-

no obecność tych samych rodzajów naczyń co 
w okresie poprzednim. Podobnie jak wcześniej, 
przeważały wśród nich garnki z kulistym dnem 
(63,50%), drugą pod względem liczebności grupę 
tworzyły dzbany (24,0%), z pozostałych wyróż-
niały się jedynie garnki z płaskim dnem (5,50%), 
zaś inne, jak miski, miseczki, kubki, pucharki, 
i naczynia na nóżkach, są reprezentowane przez 
zaledwie kilka okazów, czy wręcz pojedyncze eg-
zemplarze (tabela 40). Większość sklasyfikowa-
nych naczyń (71,5% kolekcji) wydobyto w części 
sakralnej zamku, tu zaś głównie (ponad 50,0%) 
w nawarstwieniach związanych z budową i użyt-
kowaniem kościoła, co wskazuje, że w większości 
pochodzą z okresu przed 1345 r.

IV.2.12.2.1.1. Garnki z kulistym dnem
W omawianym okresie rozpoznano ogółem 

127 egzemplarzy, nieznacznie więcej niż w po-
przednim; w obu przypadkach tworzyły trzon 
zbioru siwaków (por. tabele 33 i 39). Dużą ich 
frekwencję potwierdzają także liczne ułamki 
brzuśców (270), należące niewątpliwie do na-
czyń z kulistym dnem, ale część z nich należałoby 
wiązać z dzbanami na sęczkach. Szczególne na-
tężenie ich występowania widoczne jest w części 
sakralnej zamku, przede wszystkim w warstwach 
związanych z czasem budowy (grupa A) i użyt-
kowania świątyni (grupa C), ale – co zaskakuje 
– także łączących się z jej remontem po pożarze 
i rozbiórką (grupy E, F). Wydaje się, że większość 
z nich to depozyty sprzed 1347 r. Dopływu nieco 
młodszych, z początku 2. połowy XIV w., można 
się spodziewać tylko w czasie wznoszenia obej-
ścia i to tylko w jego obrębie w grupie warstw C. 
W części świeckiej większość garnków z kulistym 
dnem znalazła się w starszych nawarstwieniach 
omawianego okresu, to jest sprzed budowy obiek-
tu nr 4 (grupa warstw A) i z czasu jego budowy 
i użytkowania (grupa B) obejmującego 2. połowę 
XIV w. i początek XV w.

Określone pod względem typologicznym, na 
ogół niewielkie ułamki przybrzeżne (ryc. 48) re-
prezentują wszystkie wyróżnione i wcześniej 
opisane typy i odmiany (por wyżej okres I – pod-
rozdz. III.2.11.2.1). Pod względem techniki wy-
konania nie zaobserwowano zmian, a jedynie, 
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ogólnie rzecz biorąc, o ponad połowę spadła licz-
ba okazów z polerowaną powierzchnią, szczegól-
nie wśród pochodzących ze świeckiej części zam-
ku. W nawarstwieniach datowanych na okres po  
1347 r. stwierdzono występowanie wszystkich 
wcześniej znanych typów garnków z kulistym 
dnem, scharakteryzowanych już wyżej. Wśród nich 
najliczniej reprezentowany jest typ III, podobnie 
jak w okresie poprzednim (por. tabele 33 i 40). 

Typ I
Do typu I zaliczono 12 fragmentów przybrzeż-

nych, z których po 4 okazy zaliczono do odmian 
1 (ryc. 5: 1 i 10: 3) i 2, a pozostałe ogólnie do 
typu I. Dwa z nich, jeden należący do odmiany 
1 z warstwy Va w wykopie XII, miały polerowa-
ną powierzchnię, co stanowi trzykrotnie mniej 
niż przed 1347 r., podczas gdy w Kołobrzegu były 
one szczególnie popularne w 2. połowie XIV stu-
lecia ((Rębkowski 1995, 31–39). Większość z nich 
znaleziono w warstwach związanych z budową 
i użytkowaniem kościoła, a okazy odmiany I.2 wy-
łącznie w warstwie IX w wykopie IV, co zdaje się 
wskazywać na ich przynależność do poprzednie-
go okresu, do 1. połowy XIV w. W części świeckiej 
zaledwie 3 egzemplarze znalazły się w starszych 
warstwach, co zdaje się dowodzić ich sporadycz-
nego (może z wyjątkiem odmiany I.2) użytkowa-
nia jeszcze w 2. połowie XIV w. W Cedyni garnki 
z kulistym dnem nawiązujące do naszej odmiany 
I.1 występowały jeszcze w 1. połowie XV w. (Na-
wrolski 1973, 277).

Typ II
Reprezentowany jest przez 11 egzemplarzy, 

z których 3 zakwalifikowano do odmiany 2, zaś 
pozostałe tylko w ramach typu II (ryc. 5: 2 i 8: 
15). Trzy z nich miały polerowaną powierzchnię. 
Zaledwie jeden okaz typu I pochodzi ze świec-
kiej części zamku, z warstwy IIb w wykopie V 
(ryc. 8: 15), natomiast pozostałe z partii kościel-
nej, wyłącznie z warstw związanych z budową 
i użytkowaniem obiektu: wykop IV, warstwa VIII 
(ryc. 5: 2) i wykop XII, warstwy Va i Vc. Garnki 
odmiany 2 wystąpiły w warstwie IX w wykopie 
IV, razem z liczniejszymi okazami typu I.2. Je-
dyny okaz z części świeckiej może wskazywać na 
sporadyczne ich użytkowanie jeszcze po połowie 
XIV w., natomiast wszystkie z obrębu świątyni 
jesteśmy skłonni zaliczyć do inwentarza okresu 
wcześniejszego.

Takie datowanie jest w zgodzie z analogiami 
przytoczonymi przy omawianiu typu II w okresie 
poprzednim (por. podrozdz. III.2.11.2.1).

Typ III
Najliczniej reprezentowany typ (także w okre-

sie poprzednim), który grupuje 45 egzemplarzy. 
W jego obrębie wyróżniono odmiany 1 – 14 egz. 
i 2 – 17 egz., pozostałe 14 można było zaliczyć 
tylko ogólnie do omawianego typu. Znakomita 
większość tych naczyń zachowała się w nawar-
stwieniach związanych z budową i użytkowa-
niem świątyni, co wskazuje, że pochodzą głów-
nie z okresu sprzed 1347 r. Tylko 10 egzemplarzy 
wydobyto w świeckiej części zamku, co zdaje się 
dowodzić tendencji szybkiego spadku ich użyt-
kowania. O ile udział naczyń odmiany III.1 
jest porównywalny do okresu poprzedniego, to 
w przypadku III.2 (ryc. 5: 5 i 18: 6) widoczny 
jest gwałtowny spadek o prawie 50% – z 33 egz. 
w okresie I do zaledwie 17. Obecność naczyń 
obydwu odmian typu III w nawarstwieniach czę-
ści świeckiej zamku umożliwia ich datowanie na  
2. połowę XIV i do około połowy XV w., co po-
twierdzają analogie ze stanowisk zachodnio-
pomorskich (Nawrolski 1973, 278; Rogosz, 
Nawrolski 1979, 133; Rębkowski 1995, 26 n.) 
i meklemburskich (Mulsow 1990, 175 n.; Schäfer 
1997, 312 n.).

Typ IV–VI
W omawianym okresie zarysował się także 

spadek frekwencji naczyń typów IV–VI. Garnki 
typu IV (ryc. 18: 9) pozyskano głównie w części 
świeckiej – 7 egz., a zaledwie 4 w części sakralnej, 
gdzie jeden z nich znalazł się we wkopie funda-
mentowym obejścia (obiekt 25), a pozostałe w wy-
kopie VII, w warstwie Vb powstałej w czasie roz-
biórki świątyni w latach 70. XVI w. O ile w świetle 
analogii dolnosaskich garnki typu IV można dato-
wać co najwyżej do początku XV w. (por. Janssen 
1966, 81 n.; Stoll 1961, 285), to znaleziska szcze-
cińskie mogą sugerować ich użytkowanie jeszcze 
w XVI stuleciu.

Zupełnie inaczej kształtuje się rozkład naczyń 
typu V. Zaledwie jeden okaz znaleziono w części 
świeckiej, w wykopie XII, w warstwie Va zwią-
zanej z użytkowaniem budynku 4, a 6 okazów 
w części sakralnej, gdzie 4 znalazły się w war-
stwie IX w wykopie IV (okres budowy świątyni) 
oraz 2 – podobnie jak w typie IV – w warstwie 
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z czasów jej rozbiórki. Natomiast obydwa okazy 
typu VI pochodzą wyłącznie z warstw z okresu 
budowy kościoła, co sugeruje, że były użytkowane 
w Szczecinie tylko do połowy XIV w.

Należy dodać, że kilkadziesiąt ułamków przy-
brzeżnych należących bez wątpienia do naczyń 
z kulistym dnem posiadało cechy pozwalające 
określić je jako zbliżone do typów I–II (4 egz.) lub 
III–IV (34 egz.). Także one występowały przede 
wszystkim w sakralnej części zamku (28 egz.).

IV.2.12.2.1.2. Garnki kuliste na nóżkach

Podobnie jak w poprzednim okresie, znale-
ziono zaledwie kilka fragmentów takich naczyń, 
wszystkie w części świeckiej: 2 części przybrzeż-
ne pozyskano z warstwy VIa w wykopie XII,  
a 1 nóżkę z warstwy VIII w obiekcie 19 w wyko-
pie VI (ryc. 10: 8). Garnki tego typu, zwłaszcza 
fragmentarycznie zachowane, trudno niekiedy 
odróżnić od okazów z kulistym dnem, stąd nie-
wykluczone, że kilka dalszych egzemplarzy kryje 
się w tej grupie, choć równocześnie temu przy-
puszczeniu przeczy znikoma liczba znalezionych 
nóżek. W świetle stratygrafii zamkowej wszystkie 
mieszczą się w 2. połowie XIV w., co jest zgodne 
z zasięgiem chronologicznym tych naczyń na Po-
morzu Zachodnim (Rogosz, Nawrolski 1979, 139; 
Nawrolski, Rogosz 1982; Rębkowski 1995, 29).

IV.2.12.2.1.3. Garnki z płaskim dnem

Tworzyły, podobnie jak w okresie poprzednim 
(12 egz.), nieliczną grupę reprezentowaną przez 
zaledwie 11 fragmentów przybrzeżnych i kil-
kanaście den. Są to typowe naczynia kuchenne, 
ewentualnie przeznaczone do przechowywania 
zapasów, podobnie jak wyżej omówione garnki 
o fakturze wczesnośredniowiecznej. Wśród wy-
różnionych form w omawianym okresie brak re-
prezentanta typu V, ale pojawiły się pojedyncze 
nowe, typu VI i VII (ryc. 49). Większość z nich 
pozyskano z części sakralnej zamku z warstw 
łączących się z budową i użytkowaniem świąty-
ni (4 części przybrzeżne i kilkanaście den) oraz 
z jej remontem po pożarze w 1. połowie XVI w. 
i późniejszą rozbiórką (5 egz.) Natomiast z części 
świeckiej pochodzą tylko 2 fragmenty. Z wyróż-
nionych siedmiu typów w interesującym nas tu 
okresie nie odnotowano obecności typu V.

Typ I
Typ I reprezentują zaledwie 2 fragmenty, z któ-

rych jeden pochodzi z warstwy VI w wykopie IV, 
drugi z Vc w wykopie XII, obydwa z sakralnej 
części zamku. Pomijamy tu charakterystykę for-
my, bo uczyniliśmy to już wyżej w części anali-
tycznej ceramiki okresu poprzedniego, podobnie 
jak w przypadku typów II–V. W świetle dotych-
czasowych znalezisk naczynia te są znane na sta-
nowiskach zachodniopomorskich w 2. połowie 
XIII i w XIV w. (Cnotliwy, Nawrolski 1996, 329), 
ale prezentowane tu okazy pochodzą najprawdo-
podobniej sprzed 1347 r.

Typ II
Także tylko 2 egzemplarze pochodzące z czę-

ści świeckiej (obecności innych tu nie stwierdzo-
no) reprezentują typ II. Jeden pochodzi z wykopu 
XII, z warstwy VIa, drugi z wykopu VI, z warstwy 
V w obiekcie nr 19 (ryc. 10: 4), co potwierdza ich 
użytkowanie jeszcze przynajmniej w 2. połowie 
XIV w. i jest zgodne z ich datowaniem na sta-
nowiskach meklemburskich, w Lubece i Gdań-
sku (Hartmann 1978, 104; Kruppé 1981, tabl. 5; 
Schmidt 1990, tabl. 26).

Typ III
Pojedyncze garnki typu III wystąpiły w wyko-

pie IV, w warstwie VIIa, i w wykopie VII, w war-
stwie VI, które wiążą się z budową kościoła w la-
tach 1346–1347. Później na szczecińskim zamku 
nie są znane.

Typ IV
Z części sakralnej pochodzą dalsze 3 garnki 

z płaskim dnem zaliczone do typu IV. Znalezio-
no je pojedynczo w wykopie IV w warstwie VIIa, 
z okresu renowacji świątyni po pożarze, oraz 
w wykopie VII, w jamie grobowej nr 3/74, i w war-
stwie Va, z okresu rozbiórki kościoła, co zdaje się 
dowodzić ich datowania na okres po 1347. Na 
innych stanowiskach są najbardziej charaktery-
styczne dla 2. połowy XIII w., ale użytkowano je 
jeszcze przez cały XIV w. (Hartmann 1978, 104; 
Cnotliwy, Nawrolski 1996, 334 n.).

Typ VI i VII
Jako nieznane wcześniej formy pojawiły się 

pojedyncze egzemplarze zaliczone do typów 
VI i VII. Fragment zaliczony do typu VI należał 
zapewne do baniastego garnka z pogrubionym 
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brzegiem, łagodnie odchylonym na zewnątrz, bez 
wrębu do pokrywy, z zaokrąglonym wylewem, 
z języczkowatym okapem. Wydobyto go z war-
stwy VIIa w wykopie IV z okresu budowy kościo-
ła (ryc. 5: 12). Brak do niego ścisłych analogii. 
Najbardziej zbliżoną formę brzegu posiada przy-
sadzisty garnek z klasztoru cysterek w Marien-
werder koło Seehausen, zaliczony do form spe-
cjalnych, niestety ściśle nie datowany (Schulz M. 
1995, 65, ryc. 35:529). Zbliżone formy wystąpiły 
w zespole garnków z jednej z pracowni garncar-
skich odkrytych w Neubrandenburgu, a działają-
cych od około połowy XIV do XVI w. (Schmidt 
1990, 38, tabl. 17:b). Być może podobnej formy 
brzegi miały kołobrzeskie garnki typu 9, wychylo-
ne na zewnątrz, pozbawione wrębu do pokrywy, 
zaopatrzone w okap, datowane tu na koniec XIV 
– początek XV w. (Rębkowski 1995, 32, niestety 
bez ilustracji).

Przybrzeżny fragment garnka określonego 
jako typ VII pochodzi z zasypiska wykopu funda-
mentowego obiektu nr 25, jednego z odkrytych fi-
larów fundamentowych obejścia kościoła. Należał 
do smukłego garnka z brzegiem silnie odgiętym 
na zewnątrz, zakończonym charakterystycznym, 
owalnym w przekroju zgrubieniem (ryc. 49). 
Zbliżone formy brzegów (szczególnie owo owalne 
w przekroju zgrubienie wylewu) posiadają liczne 
naczynia datowane na 2. połowę XIII, ale głów-
nie na XIV w., znane z Kołobrzegu i Szlezwiku 
(Lüdtke 1985, 41 n., tabl. 11; Rębkowski 1995,  
31 n., tabl. X:7, XVII,6). Analogie te nie umożli-
wiają jednak dokładniejszego datowania naszego 
znaleziska, a szkoda.

Z omówionymi wyżej garnkami należy wiązać 
szczególnie dna typu I i IV (ryc. 54 i 55), których 
w sumie znaleziono 21 egzemplarzy. Podobnie jak 
części przybrzeżne, występowały głównie w czę-
ści sakralnej zamku (21 egz.), najczęściej w war-
stwach z okresu budowy kościoła i jego użytko-
wania, a w trzykrotnie mniejszej liczbie w części 
świeckiej (7 egz.). Znamienne, że z obrębu czę-
ści sakralnej pochodzą wyłącznie okazy typu I  
(ryc. 54), płaskie, lub co najwyżej nieznacznie 
wklęsłe, zaś z części świeckiej tylko typu IV, od-
miany IVa i IVb, płaskie, z mniej lub bardziej 
wyodrębnioną, ostrokątną stopką (ryc. 55). Być 
może, w przeciwieństwie do okazów typu I z czę-
ści sakralnej zamku, pochodzących sprzed 1347 r., 
ilustrują one zmiany zachodzące po połowie XIV 
w. Niektóre dna typu I mogły pochodzić z misek.

IV.2.12.2.1.4. Miski i miseczki
Naczynia tego typu wykazują, podobnie 

zresztą jak w okresie poprzednim, bardzo ni-
ską frekwencję. W omawianym okresie zaliczo-
no do misek zaledwie cztery partie przybrzeż-
ne reprezentujące typ I (ryc. 50: 2, 3, 6) oraz II  
(ryc. 50: 12). Okazy typu I wystąpiły wyłącz-
nie w warstwie Vc w wykopie XII, a egzemplarz 
typu II w jamie grobowej nr 4/74b w wykopie VII. 
Wszystkie znaleziono w warstwach związanych 
z budową i użytkowaniem kościoła, a więc zgod-
nie z naszymi wcześniejszymi przypuszczeniami 
należałoby je uznać za należące do inwentarza 
poprzedniego okresu.

Za miseczki uznaliśmy naczynia delikatniej-
szej budowy i mniejszych rozmiarów. Zebrano 
zaledwie 3 egzemplarze, wszystkie należące do 
typu I (ryc. 51). Dwa z nich znalazły się w części 
sakralnej zamku, pojedynczo w warstwach VIIa 
w wykopie IV, i Vc w wykopie XII, trzeci w części 
świeckiej w warstwie VIb w wykopie XII.

IV.2.12.2.1.5. Dzbany
Reprezentują grupę naczyń stołowych. W na-

warstwieniach wiążących się z omawianym okre-
sem rozpoznano 49 egzemplarzy partii przybrzeż-
nych dzbanów, z których zdecydowana większość 
pochodzi z części sakralnej zamku, głównie 
z okresu budowy świątyni, reszta z części świec-
kiej. Wystąpiły wszystkie znane już wcześniej for-
my (ryc. 52), opisane wyżej w części poświęconej 
ceramice okresu I.

Typ I
Grupuje 33 egzemplarze, ponad 67% wszyst-

kich dzbanów. Spośród nich 11 udało się tylko 
ogólnie zaliczyć do typu I, zaś wśród pozostałych 
wydzielono cztery odmiany (ryc. 52). Odmiana 1 
liczy 6 okazów. Trzy pochodzą z części sakralnej: 
z warstwy Vc w wykopie XII, łączącej się z budo-
wą kościoła, z wykopu fundamentowego obiektu 
nr 25 i z wykopu IV, z warstwy spalenizny w pre-
zbiterium. W części świeckiej jeden egzemplarz 
znalazł się w warstwie VIb, a dwa dalsze w war-
stwie IIa w wykopie XII. W świetle analogii przy-
toczonych w trakcie analizy naczyń tej odmiany 
w znaleziskach poprzedniego okresu wynika, że 
na Pomorzu Zachodnim najczęściej użytkowano 
je w 1. połowie XIV w. (Rogosz, Nawrolski 1979, 
138 n.; Cnotliwy, Nawrolski 1996, 315; Rębkow-
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ski 1995, 33), ale w Cedyni jeszcze na początku 
XV w. (Nawrolski 1973, 290).

Liczniejsza jest odmiana 2. W części sakral-
nej znalazło się 6 okazów. W wykopie IV – 2 egz. 
znalazły się w warstwie IX z czasu budowy świą-
tyni, a 3 w VIIa, wiążącej się z jej odbudową po 
pożarze, dalszy pochodzi z jamy grobowej nr 5/77 
w wykopie XII. Trzy dalsze pojedyncze pocho-
dzą z części świeckiej z następujących zespołów: 
z warstwy IIb w wykopie V (ryc. 8: 14), w war-
stwie V w obiekcie nr 19 (ryc. 10: 5) i z warstwy 
VIb w wykopie XII. Także te naczynia występo-
wały w podobnych granicach chronologicznych 
jak odmiana 1.

Trzy dzbany odmiany 3 wydobyto z nawar-
stwień części kościelnej zamku: w warstwie IX 
(ryc. 6: 9) i Va (ryc. 6: 11) w wykopie IV oraz 
w zasypisku wykopu fundamentowego obiektu 
nr 25, zaś dwa dalsze w części świeckiej z warstwy 
IIa w wykopie XII. Podobne formy użytkowano 
w ciągu całego XIV w., także w XV stuleciu (Na-
wrolski 1973, 338; Rębkowski 1995, 33).

Do form młodszych należy zaliczyć zaledwie 
2 okazy odmiany 4, jeden z warstwy VII w wyko-
pie IV (ryc. 6: 6), drugi z warstwy VIII w obiekcie 
nr 19 w wykopie VI (ryc. 10: 6). W Kołobrzegu 
i na innych stanowiskach podobne użytkowano 
między końcem XIII a przełomem XIV/XV w. 
(Rogosz, Nawrolski 1979, 139 n.; Gläser 1989, 70; 
Schmidt 1990, 19 n.; Rębkowski 1995, 33).

Typ II
Reprezentują go 4 egzemplarze pochodzące 

wyłącznie z części sakralnej zamku. Trzy z nich 
pochodzą z warstw związanych z budową koś-
cioła: z IX (ryc. 6: 12) i VII w wykopie IV, a je-
den z jamy grobowej nr 4/74c w wykopie VII. 
Jak wskazują analogie, wymienione okazy mogły 
należeć do dzbanów z kulistym dnem z trzema 
sęczkami, użytkowanymi na Pomorzu Zachod-
nim i na terenach na zachód od Odry od 1. poło-
wy XIII w. po schyłek XIV w. (Rębkowski 1995, 
30; Schäfer 1997, 310 n.).

Typ III
Zaliczono do niego 5 fragmentów przybrzeż-

nych. Wyróżniono wśród nich pochodzące z czę-
ści świeckiej zamku z wykopu XII pojedyncze eg-
zemplarze reprezentujące odmianę 1 (z warstwy 
IIa) i 2 (z warstwy VIb). Pozostałe mieszczące 
się ogólnie w ramach typu wydobyto z warstwy 

Va w wykopie XII, związanej z użytkowaniem 
koś cioła. W Kołobrzegu dzbany z podobnie 
uformowanymi brzegami jak u naszych okazów 
występowały między połową XIII a schyłkiem  
XIV w. (Rębkowski 1995, 30 n.).

Typ IV
Prezentuje formy naśladujące dzbany kamion-

kowe. W omawianym okresie odnotowano obec-
ność zaledwie 5 egzemplarzy, podczas gdy poprzed-
nio wystąpiły w ilości prawie trzykrotnie większej. 
Dwa okazy pozyskano z warstwy IV w wykopie IV 
związanej z budową kościoła, dalszy z warstwy Va 
w wykopie XII łączącej się z jego użytkowaniem, 
a kolejne wydobyto pojedynczo z warstw IIa i IIIb 
w wykopie XII w części świeckiej zamku. W Koło-
brzegu są znane dopiero w 2. połowie XIV w. (Ręb-
kowski 1995, 33), ale na innych terenach użytko-
wano je od 2. połowy  XIII w., a częściej w XIV w. 
(Rogosz, Nawrolski 1979, 138; Mangelsdorf 1990, 
154 n.; Schulz M. 1995, 55).

Z dzbanami należy łączyć, jak można wno-
sić z całkowicie zachowanych egzemplarzy z in-
nych stanowisk (por. podrozdz. III.2.11.2.6 dot. 
poprzedniego okresu), niektóre ze znalezionych 
den. I tak z dzbanami typu I i IV wiążą się naj-
prawdopodobniej dna typu IIa (wykop VII, grób 
nr 3/74 – ryc. 54: 5) i IVb (wykop XII, warstwy 
Va – 3 egz. i Vc – ryc. 55). Dzbany typu II mogły 
być zaopatrzone w dna typu Ia, znane z wykopu 
IV, z warstwy VII i z wykopu XII, z warstwy Va  
(ryc. 54) i dna typu IVa wydobyte z jamy grobo-
wej nr 4/74c w wykopie VII oraz z wykopu XII, 
z warstw Va (4 egz.) i Vc. I wreszcie dzbany typu 
IV mogły mieć dna typu IIa i IVa, podobnie jak 
okazy typu I i II (por. wyżej). Należy zaznaczyć, 
że większość den związanych z dzbanami pocho-
dzi z części sakralnej zamku.

IV.2.12.2.1.6. Kubki i pucharki
W zbiorze ceramiki siwej zachowało się kilka 

drobnych, specyficznie uformowanych fragmen-
tów przybrzeżnych naczyń o niewielkiej średnicy 
wylewu i cienkich ściankach, które trudno jedno-
znacznie uznać za kubki bądź pucharki.

Jako kubki określono 4 ułamki naczyń. 3 z nich 
wystąpiły w części sakralnej w warstwach z okre-
su budowy świątyni: w wykopie IV w warstwie IX 
(ryc. 53: 1, 3) i VII, 1 w części świeckiej w wykopie 
XII w warstwie VIb (ryc. 53: 10). Jeden ma bania-
stą formę, z brzegiem odchylonym na zewnątrz,  
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ze śladem taśmowatego uszka (ryc. 53: 3), inny 
z tej samej warstwy był zaopatrzony w stosunko-
wo wysoki brzeg, lejkowato odchylony nieznacz-
nie na zewnątrz (ryc. 53: 1). Trzeci, bardzo drobny 
ułamek, ma krótki brzeg, nieznacznie odchylony 
na zewnątrz. Zbliżone formy tego rodzaju naczyń 
odnotowano już w starszym okresie zamku.

Do grupy pucharków zaliczono 3 fragmenty. 
Jeden z nich, wydobyty z warstwy VII w wykopie 
IV, ma lejkowato odchylony, na zewnątrz, języko-
waty brzeg, oddzielony od partii brzuśca głębokim 
żłobkiem (ryc. 53: 2). Dwa dalsze, pochodzące 
z części świeckiej zamku z warstwy VIa w wyko-
pie XII, mają baniastą formę z częścią przybrzeż-
ną zachyloną do środka (ryc. 53: 7). Brak do nich 
ścisłych analogii.

IV.2.12.2.2. Naczynia ceglastoczerwone,  
     nieszkliwione
Z nawarstwień omawianego okresu pozyska-

no w sumie 7 fragmentów naczyń o ceglastoczer-
wonawym zabarwieniu powierzchni i przełamu, 
będącej skutkiem wypału w atmosferze utlenia-
jącej. Nie zawierają śladów szkliwienia. Więk-
szość z nich pochodzi z części sakralnej zamku. 
Są to drobne ułamki partii brzuścowych znalezio-
ne w wykopie IV w warstwach V (1 egz.) i VIIa 
(2 egz.) oraz w wykopie XII w jamie grobowej 
nr 5/77 (2 egz.). Dwa dalsze fragmenty pocho-
dzą ze świeckiej części zamku: ułamek brzuśca 
z warstwy Va w wykopie XII i część przybrzeżna 
z wkopu związanego z budową obiektu nr 20a we 
wschodniej części dziedzińca głównego (ryc. 18: 2  
i 56: 2). Ten ostatni należał do dzbana z nieznacz-
nie lejkowatą szyjką, z zachowanym kawałkiem 
szerokiego, taśmowatego ucha. Jest bardzo zbli-
żony do okazów typu IV w grupie naczyń siwych, 
które były użytkowane najczęściej w XIV w., ale 
na Wzgórzu Zamkowym nie stwierdzono ich 
obecności przed 1347 r. Wydaje się, że w opisywa-
nym przypadku mamy do czynienia z celowym 
wypałem w atmosferze utleniającej naczynia wy-
konanego na wzór siwaków. Należy przypomnieć, 
że w okresie poprzednim wystąpiły podobnie wy-
palone naczynia, ale formą nawiązywały do garn-
ków o fakturze wczesnośredniowiecznej.

IV.2.12.2.3. Naczynia ceglaste, toczone,  
     szkliwione
Oznaką przełomu dokonującego się w miej-

scowym garncarstwie jest pojawienie się w nawar-

stwieniach (zaledwie 5 fragmentów) naczyń to-
czonych na kole z gliny żelazistej, wypalanych 
w atmosferze utleniającej do barwy czerwonawo-
ceglastej, pokrytych wewnątrz brązową bądź zie-
loną polewą. Interesujące, że najstarsze wystąpiły 
w piwnicy skrzydła południowego, w tych samych 
zespołach, co naczynia toczone z białej gliny (por. 
podrozdz. IV.2.12.8). Pojedyncze fragmenty brzu-
śców znaleziono w wykopie 72-3 we wkopie zwią-
zanym z budową filara wspierającego sklepienie  
i w wykopie 72-5, w warstwie IX, we wkopie do 
budowy ściany wschodniej. Obydwa te elemen-
ty realizowano w czasie wznowienia budowy 
skrzydła przez księcia Bogusława X w latach 
90. XV w. (Radacki 1976, 78). Dalsze, również 
występujące pojedynczo, znaleziono w wyko-
pie IV w warstwie V z okresu rozbiórki kościo-
ła, następne w wykopie V, warstwie Ia (fragment 
płaskiego dna ze śladami odcinania) i w wyko-
pie XII, w warstwie VI (ułamek brzegu garnka 
z kołnierzowatym brzegiem z okapem). Przyj-
muje się, że technikę wykonywania naczyń na 
kole i wypalania ich w atmosferze utleniają-
cej, a także krycie powierzchni wewnętrznych 
szklistą polewą, zaczęto na Pomorzu Zachod-
nim powszechniej stosować dopiero od schyłku  
XV w. (Nawrolski 1973, 308 n.; 1978, 157 n.).

IV.2.12.3. Naczynia importowane
W nawarstwieniach okresu II zachowały się 

202 ułamki naczyń obcego pochodzenia. Wśród 
nich ponad 57% stanowi kamionka siegburskiego 
typu (116 egz.), 28,7% wczesna kamionka czer-
wona (58 egz.), z innych większe grupy tworzą 
fragmenty szkliwionej ceramiki ceglastej – 7,4% 
(15 egz.) i wczesnej kamionki oliwkowej – prawie 
4% (8 egz.), pozostałe rodzaje, to jest polerowane 
brązowoceglaste, szkliwione siwione i z innych 
glin, reprezentują pojedyncze okazy.

W stosunku do całego zbioru ceramicznego 
naczynia importowane stanowią zaledwie 2,77%  
(w okresie poprzednim 1,05%). Jeśli odrzucić ułam-
ki naczyń typowe dla wczesnego średniowiecza, 
a wziąć pod uwagę tylko siwaki z niewielkim do-
datkiem rodzimych ceglastych bez polewy i obce-
go pochodzenia, to te ostatnie tworzą prawie 6,5% 
kolekcji. Jeszcze inaczej kształtują się te proporcje, 
jeśli porównać zbiory pochodzące z części świec-
kiej i sakralnej zamku – w tej pierwszej są wyższe 
niż w drugiej. Wynoszą odpowiednio: w części 
świeckiej 3,8% całego zbioru, w sakralnej 2,5%.  



196

Część IV. Zamek książęcy między 1346 a 1575 r.

Jeśli wyłączyć z obliczeń naczynia o fakturze 
wczesno średniowiecznej, to proporcje te wynoszą 
prawie 7% w części świeckiej a 6,4% w sakralnej. 
Można, więc przyjąć, że w omawianym okresie 
nastąpił wyraźny wzrost użytkowania naczyń 
importowanych. 

Dalej zostaną omówione poszczególne rodzaje 
naczyń obcego pochodzenia.

IV.2.12.3.1. Kamionka siegburska
Z nawarstwień powstałych między 1346 a 1575 r. 

zebrano w sumie 116 fragmentów. Większość z nich 
pochodzi z części sakralnej zamku, pozostałe 48 
z części świeckiej. Z warstw związanych ściśle z okre-
sem budowy świątyni (lata 1346–1347) pochodzi 39 
ułamków, 2 z późniejszego wykopu fundamentowe-
go do obiektu 25, zaś pozostałe z czasów użytkowania, 
remontu i rozbiórki. Należy przyjąć, że większość, 
jeśli nie wszystkie pochodzące z obrębu świątyni na-
leżałoby włączyć do kolekcji okresu poprzedniego, 
gdyż nie było tu warunków sprzyjających deponowa-
nia aktualnie użytkowanych materiałów. Ogólną cha-
rakterystykę omawianej grupy ceramicznej zawiera 
część analityczna poprzedniego okresu (por. wyżej, 
część III).

W analizowanym zbiorze zachowały się partie 
przybrzeżne 5 dzbanuszków typu II. Trzy z nich 
reprezentują odmianę z krótką, cylindryczną 
szyjką, zdobioną regularnymi poziomymi żłob-
kami. Jeden z nich, z wylewem o średnicy 6 cm, 
wydobyto z warstwy IX w wykopie IV, powstałej 
w okresie budowy kościoła (ryc. 7: 9 i 58: A3), 
drugi z warstwy Va w wykopie XII z czasów jego 
użytkowania. Obydwa mają cechy wczesnej ka-
mionki użytkowanej do połowy XIV w. Identycz-
ne egzemplarze odnotowaliśmy już w poziomach 
należących do okresu I).

 Natomiast cechy kamionki właściwej (musz-
lowaty przełam) reprezentuje okaz z warstwy 
VIa w wykopie XII, związanej z użytkowaniem 
obiektu nr 4. Wymienione fragmenty dzbanów 
odpowiadają formom zaliczonym w Kołobrzegu 
do typu 2, użytkowanego tu od schyłku XIII w., 
ale najczęściej w 2. połowie XIV w., już w postaci 
kamionki właściwej (Rębkowski 1995, 41).

Do tego samego typu II został zaliczony tak-
że fragment wczesnokamionkowego dzbanuszka 
z brzegiem nieznacznie odchylonym na zewnątrz, 
z wylewem o średnicy 6,5 cm, znaleziony w war-
stwie Vb w wykopie VII (ryc. 58: A4). Ma on 
w stosunku do innych wyraźnie grubszą ściankę, 

zaś w przełamie widoczne są niestopione ziarna 
domieszki. Do cienkościennego dzbanuszka (Ja-
kobskanne?) należał ułamek z brzegiem nieco 
rozchylonym na zewnątrz, z wylewem o średnicy 
6 cm, zdobiony żłobkami, z charakterystycznym 
muszlowatym przełamem. Wydobyto go z war-
stwy IX w wykopie IV (ryc. 7: 10 i 58: A3).

Z dzbanami należy łączyć większość znale-
zionych den z wyodrębnioną, modelowaną stop-
ką i kawałki taśmowatych uch. Aż 6 den i 3 ucha 
znaleziono w warstwie Va w wykopie XII, związa-
nej z okresem użytkowania świątyni, a dwa dalsze 
także w tej części zamku (ryc. 59: 11). Średnice 
den mieściły się w granicach od 7–11 cm. Jedno 
z nich posiada muszlowatą strukturę przełamu, 
pozostałe cechy wczesnej kamionki.

Trzy dalsze fragmenty przybrzeżne o beczułko-
watej formie dzięki zagięciu do wnętrza należały 
najpewniej do niewielkich naczyń, może kubecz-
ków. Obydwa znaleziono w wykopie XII, jeden 
z nich w warstwie Va (miał barwę białawoszarą, 
a wylew o średnicy 6 cm), drugi VIa (o jasnobrą-
zowej powierzchni). Wykonano je z gliny kaoli-
nowej z domieszką piasku, z oznakami spiekania. 
Trzeci egzemplarz wydobyto z jamy grobowej  
nr 7/77 w wykopie XII. Różnił się od poprzednich 
znacznie większą średnicą wylewu, wynoszącą 
14 cm (ryc. 58: C1). Jest wykonany z gliny kaoli-
nowej bez domieszki schudzającej. Ma białawą 
powierzchnię o odcieniu różowawym, a przełam 
jasnosiwy. Być może należałoby zaliczyć go do 
podobnych form, ale zaopatrzonych w dwa ucha, 
znanych z Schinveld IV na terenie Niderlandów 
w okresie około 1300 r. (por. Bruijn 1962/63, 441, 
ryc. 83, 1–2). Podobne naczynia do picia wystę-
powały licznie w Siegburgu, gdzie zalicza się je 
do VIII grupy ceramicznej z około 1300 r. (Beck-
mann 1974, 198 n., ryc. 17).

Do rzędu naczyń do picia należy też, jak się 
wydaje, zaliczyć górną część naczynia uchatego 
z baniastym brzuścem, z krótkim kołnierzowatym 
brzegiem (w opracowaniu materiałów kołobrze-
skich uznanym za szyjkę) nieznacznie odgiętym 
na zewnątrz, oddzielonym od brzuśca wyraźnie 
czytelnym rowkiem. Jego górną część zdobią deli-
katnie ryte, poziome żłobki (ryc. 58: D1). Naczynie 
wykonano na kole, z gliny kaolinowej bez widocz-
nej domieszki. Jego czerep ma białą barwę o sina-
wym odcieniu od strony wewnętrznej. Muszlowa 
struktura pozwala zaliczyć je do kamionki właści-
wej. Opisany okaz znaleziono bezpośrednio pod 
jednym z kamieni ławy fundamentowej obiektu 
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nr 4. Także bezpośrednio spod kamieni tej samej 
ławy fundamentowej wydobyto dno z modelo-
waną stopką, mające średnicę 8,5 cm, zdobione 
od dołu szerokimi żłobkami, należące do białej, 
muszlowatej kamionki. Kilka podobnych partii 
brzegowych pozyskano w Kołobrzegu, wszyst-
kie z poziomów z 2. połowy XIV i początku XV 
w. (Rębkowski 1995, 43, tabl. LX,5. LXX i in.). 
Podobnie datowane wystąpiły także w Lödöse 
(Carlsson 1982, ryc. 60) i w klasztorze Marien-
werder koło Seehausen (Schulz M. 1995, 109, ryc. 
85:966). M. Schulz przypuszcza, że naczynia tego 
rodzaju mogą pochodzić nie tylko z Siegburga, 
ale także z terenów saskich.

IV.2.12.3.2. Wczesna kamionka czerwona
W poziomach osadniczych okresu II znalazło 

się ogółem 58 fragmentów, z których znakomi-
ta większość (ponad 79%) pochodzi z części sa-
kralnej, pozostałe 21% z partii świeckiej zamku. 
W części sakralnej większość ułamków (30 egz.) 
wydobyto z warstw związanych bezpośrednio 
z budową świątyni, pozostałe (16 szt.) z okresu 
jej funkcjonowania. Ten stan rzeczy, o ile mamy 
w pamięci sytuację z okresu poprzedniego, zda-
je się wskazywać, że omawiany rodzaj naczyń 
użytkowano na Wzgórzu Zamkowym głównie  
w 1. połowie XIV w. Pomijamy tu ogólną charak-
terystykę prezentowanej grupy ceramicznej, którą 
przedstawiliśmy już wcześniej, jednak zwrócimy 
uwagę na występujące nowe elementy.

W zbiorze ceramicznym omawianego okresu 
brak dolnosaskich dzbanuszków pierwszego wa-
riantu typu I, charakteryzującego się ostro pro-
filowaną częścią przybrzeżną (ryc. 57: 1). Typ I 
reprezentują jedynie dwa niewielkie fragmenty 
z łagodnie wyprofilowanymi brzegami, które ce-
chują okazy wariantu drugiego (ryc. 7: 3 i 52: 3). 
Średnica jednego z nich mierzy 6 cm. Obydwa 
wydobyto z warstwy IX w wykopie IV, związanej 
z budową kościoła. Dzbanuszków typu I zupełnie 
brak w późniejszych warstwach w części świec-
kiej, co zdaje się dowodzić, że użytkowano je naj-
później do połowy XIV stulecia.

Ze wspomnianej wyżej warstwy IX pochodzą 
też dwa egzemplarze dzbanuszków typu II, o dol-
nosaskiej proweniencji (ryc. 7: 4, 5 i 57: 5, 7). Ich 
szyjkę zdobią poziome żłobki naniesione staran-
nie w regularnych odstępach. Mają wylewy o śred-
nicach 6 i 7 cm. Na jednym z nich (ryc. 57: 5) za-
chował się ślad po oderwanym uchu, osadzonym 

około 2 cm niżej wylewu. Być może do tego same-
go typu dzbanuszków należy zaliczyć także drob-
ny, cienkościenny ułamek, z prostym, niezdobio-
nym brzegiem, wydobyty z warstwy Va w wykopie 
XII. Ma on obustronnie matową powierzchnię. 
Należy dodać, że także dzbanuszków typu II brak 
w nawarstwieniach świeckiej części zamku, co jest 
– jak się wydaje – ważną wskazówką chronologi-
zacyjną, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że na in-
nych stanowiskach zachodniopomorskich są one 
obecne do końca XIV stulecia.

Drobny ułamek cienkościennego brzegu wy-
chylonego na zewnątrz, podobnego do znanego 
z poprzedniego okresu, znalazł się w warstwie Va 
w wykopie XII (ryc. 57: 9).

Specyficzną formę prezentuje fragment pozy-
skany z warstwy IX w wykopie IV (ryc. 57: 11). Na-
leżał on do stosunkowo dużego naczynia szeroko-
otworowego z baniastym brzuścem, z brzegiem 
kołnierzowatym, odchylonym na zewnątrz, zaopa-
trzonym w dolnej części w ostro profilowane że-
berko (okap?), podobne jak u pierwszego wariantu 
dzbanuszków typu I. Jego wylew był najprawdo-
podobniej uformowany na kształt czterolistnej ko-
niczynki. Tego rodzaju naczyniom przypisuje się 
funkcję kubków. Należą one do charakterystycz-
nych produktów pracowni dolnosaskich z Ben-
gerode i Coppengrave w XIV w. (Janssen 1966,  
tabl. 20,55; Grote 1976, ryc. 10; Stephan 1982,  
ryc. 20, 11). Podobne naczynia dolnosaskiego po-
chodzenia są znane z XIV w. z nawarstwień Koło-
brzegu (Rębkowski 1995, 46, tabl. LII,3 i LXX,8), 
także z klasztoru cysterskiego w Marienwerder 
koło See hausen (Schulz M. 1995, 99, ryc. 70).

Kolekcję przybrzeżnych części naczyń uzu-
pełniają 4 dna z wyodrębnioną, starannie mode-
lowaną stopką. Szczególną uwagę zwraca silnie 
wklęsły egzemplarz o średnicy 11 cm, z podwój-
nym rzędem dołków na stopce, wydobyty w wy-
kopie IV z warstwy VI z okresu budowy kościoła 
(ryc. 7: 7 i 59: 4). Podobne dna znane w Szlezwi-
ku z poziomu datowanego na XIII/XIV w. uzna-
je się za produkt któregoś z dolnosaskich ośrod-
ków garncarskich, np. Bengerode (Janssen 1966,  
tabl. 60; Lüdtke 1985, 70, tabl. 40:15). Podobną 
proweniencję ma najpewniej także okaz szcze-
ciński, co potwierdzają dodatkowo cienkie ścianki 
naczynia. Godzi się zauważyć, że podobną formę 
mają także fragmenty den z kamionki oliwkowej 
(Lüdtke 1985, tabl. 39:13) i białokremowej, jakie 
znamy z klasztoru cysterek w Cedyni nad Odrą, 
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z poziomu datowanego na XIV i początek XV w. 
(Nawrolski 1973, 303, tabl. XIII:14).

Dalsze dwa dna charakteryzują się cienkimi 
ściankami i bardzo starannie wymodelowanymi 
stopkami. Jedno z nich pochodzi z wykopu IV 
z warstwy IX, z czasu budowy kościoła, drugie 
z warstwy Va w wykopie XII z okresu jej użyt-
kowania. To ostatnie posiada żółto zabarwiony 
przełam i średnicę 10 cm (ryc. 59: 2). Obydwa na-
leżałoby łączyć z naczyniami wyprodukowanymi 
w pracowniach dolnosaskich.

Ostatnie dno, mające średnicę około 12 cm, 
pochodzi z grubościennego naczynia z masywną 
stopką. Było wykonane z gliny bez widocznych 
śladów domieszki, a jego powierzchnię (także 
od spodu) pokrywa szklista, błyszcząca angoba, 
zaś wnętrze posiada rdzawe, matowe zabarwie-
nie. Okaz ten został znaleziony w warstwie Va 
w wykopie XII (ryc. 59: 5). Biorąc pod uwagę 
grubość ścianek, można dopuścić jego nadreńskie 
pochodzenie.

Wśród ułamków brzuśców, z których kilka ce-
chuje żółto zabarwiony przełam, uwagę zwraca 
fragment zdobiony żłobkami i poziomą, falistą 
listwą. Ten sposób zdobienia stosowano często 
w XIV w. w dolnosaskich pracowniach garncar-
skich w Bengerode i Coppengrave, także na na-
czyniach, których stopki den posiadały dwa rzędy 
dołków (Janssen 1966, tabl. 20:60). Kilka podob-
nie zdobionych partii brzuścowych znaleziono 
w Kołobrzegu (Rębkowski 1995, 46).

IV.2.12.3.3. Wczesna kamionka oliwkowa
Z omawianego okresu pochodzi zaledwie 

8 ułamków. Wszystkie znaleziono w wykopie  
XII: 5 w warstwie VIa w części świeckiej, pozosta-
łe w części sakralnej w warstwach Va–c. Z warstwy 
Va pochodzi fragment dna o średnicy 9 cm, z wy-
odrębnioną, modelowaną stopką (ryc. 59: 9), pozo-
stałe są ułamkami brzuśców. Biorąc pod uwagę da-
towanie wczesnej kamionki oliwkowej na innych 
stanowiskach, można przypuszczać, że wszystkie 
pochodzą najpóźniej z 1. połowy XIV w., a więc 
z zasobów użytkowanych w poprzednim okresie 
dziejów zamku.

IV.2.12.3.4. Inne rodzaje kamionki
Z warstwy Vf w wykopie IV, wiążącej się 

z użytkowaniem kościoła, pochodzi fragment 
szeroko otworowego naczynia, czarki lub miseczki 
z brzegiem ostro załamanym do wnętrza, o szarej 

barwie powierzchni, z muszlowatym przełamem  
(ryc. 58: D4). Brak do niego analogii.

Także z czasów użytkowania świątyni (wykop 
XII, warstwa Va), może z okresu jej remontu po 
pożarze w początkach XVI w., pochodzi frag-
ment kołnierzowatego brzegu dzbana lub kufla, 
z czytelnym okapem (ryc. 58: D3). Ma jasnosi-
wą barwę powierzchni i taki sam przełam bez 
śladu domieszki. Najprawdopodobniej mamy  
tu do czynienia z naczyniem nowożytnym, zde-
ponowanym w ziemi między początkiem XVI w. 
a 1575 r.

IV.2.12.4. Naczynia ceglaste, szkliwione
Z nawarstwień powstałych po 1345 r. pozyska-

no łącznie 15 drobnych fragmentów, a więc zespół 
ilościowo zbliżony do pochodzącego z poprzed-
niego okresu. Większość z nich (12 egz.) zebrano 
w części sakralnej, co – zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami – wskazuje na ich związek z okresem 
poprzednim. Wśród nich można zidentyfikować 
ułamki przybrzeżne i części brzuśców dzbanusz-
ków i naczyń do picia.

Być może fragmentem dziobkowatego wyle-
wu dzbanuszka jest brzeg pozyskany z warstwy 
Va w wykopie XII (ryc. 39: 2). Został wykonany 
z gliny żelazistej bez domieszki. Jego powierzch-
nię pokrywa obustronnie żółtobrązowe szkliwo 
z ciemniejszymi, brązowymi plamami. W podob-
ne wylewy były zaopatrzone przysadziste dzbany 
z brzuścem zdobionym plastycznym ornamen-
tem łuskowym, wypełniającym wydzielone strefy. 
Piękne przykłady takich naczyń są znane z Ko-
łobrzegu z 2. połowy XIII w. (Rębkowski 1995,  
52 n., tabl. XXXVII:1) i Lubeki (Gläser 1989, 34, 
ryc. 21). Inne, drobne ułamki brzuśców ze śla-
dami zdobienia motywem łuskowym, pochodzą 
z wykopu XII, w warstwy Va w części kościel-
nej (ryc. 39: 7) i z zasypiska jamy w warstwie IV 
w partii świeckiej (ryc. 39: 8). Pierwszy pochodzi 
z naczynia wykonanego z gliny bez domieszki, 
bardzo dobrze wypalonej, ma powierzchnię po-
krytą jasnobrązowym szkliwem, a łuski jasnozie-
lonym i żółtym, nałożonym na pobiałę. Drugi, 
wykonany z gliny z domieszką drobnego piasku, 
pokrywa zielone szkliwo ołowiane, także nałożone 
na pobiałę. Zdobienie plastycznym motywem łu-
skowym występuje na dzbanach produkowanych 
w 2. połowie XIII aż do połowy XIV w. w pracow-
niach położonych na wybrzeżach Morza Północ-
nego, także w Danii (Molaug 1975, 249, ryc. 27; 
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Carlsson 1982, 19 n., ryc. 28–29; Nawrolski, Ręb-
kowski, 1995, 171, ryc. 13: 1). Zastosowanie po-
biały wskazuje na pochodzenie opisanych wyżej 
ułamków z pracowni flandryjskich.

Z dzbanami należy najpewniej łączyć wydoby-
ty z warstwy Va w wykopie XII ułamek beleczko-
watego ucha pokrytego zielonym szkliwem z pla-
mistymi przebarwieniami. Ten typ uch niektórzy 
badacze uznają za cechę XIII stulecia (Lüdtke 
1985, 56), ale w znaleziskach kołobrzeskich nie 
dostrzeżono różnic czasowych miedzy nimi a bar-
dziej rozpowszechnionymi taśmowatymi (Ręb-
kowski 1995, 56).

Najpewniej z II okresem dziejów zamku na-
leży łączyć fragment dzbanuszka z kołnierzowa-
tym brzegiem wieńczącym cylindryczną szyjkę, 
znaleziony w warstwie przemieszanej w obrębie 
budynku, obiektu nr 4 (ryc. 39: 1). Jest wykonany 
z gliny bez domieszki, a powierzchnię zewnętrz-
ną pokrywa żółtozielonkawe szkliwo. Forma na-
wiązuje do wczesnokamionkowych dzbanuszków, 
ale trudno określić jego pochodzenie.

Z powodu braku analogii trudno określić for-
mę naczynia lub przedmiotu, którego ułamek 
brzegu wykonany z gliny z małą ilością drobne-
go piasku wydobyto z warstwy VIa w wykopie 
XII (ryc. 39: 5). Jego powierzchnię zewnętrzną 
pokrywało żółtozielone szkliwo. Podobne szkliwo 
i skład gliny posiadał ułamek brzuśca z wykopu 
fundamentowego do obiektu nr 25.

Ponadto na uwagę zasługuje ułamek brzuśca 
naczynia wykonanego z bardzo silnie wypalonej 
gliny z domieszką piasku, powierzchnią szorst-
ką, pokrytą czarnozielonym szkliwem, wydobyty 
z warstwy Va w wykopie XII. Opisane cechy po-
zwalają identyfikować go z produktami wschod-
niej Anglii z okresu między XIII a XV w. (Ręb-
kowski 1995, 62).

IV.2.12.5. Naczynia brązowoceglaste, polerowane
W nawarstwieniach różnych stanowisk, także 

zachodniopomorskich, datowanych na okres po 
połowie XIV w., pojawiły się naczynia o charakte-
rystycznej barwie brązowoceglastej, ze starannie 
polerowaną powierzchnią, wykonywane z gliny 
z drobnoziarnistą domieszką, wypalone w at-
mosferze utleniającej. W świeckiej części zamku, 
w wykopie XII, w warstwach VI i VIa związanych 
z użytkowaniem obiektu nr 4, znaleziono 2 tego 
typu fragmenty. Okaz z warstwy VIa jest częścią 
dna o średnicy 17 cm, należącego do dzbana, 

z wyodrębnioną, modelowaną stopką (ryc. 40: 2). 
Drugi pochodzi z części brzuścowej. Tego same-
go rodzaju dno, o podobnej formie, ale o znacz-
nie mniejszej średnicy (8 cm), znaleziono w Star-
gardzie Szczecińskim w poziomie datowanym na 
2. połowę XV w. Autorzy opracowania materia-
łów z tego stanowiska piszą, że jego powierzch-
nię pokrywała brązowa angoba, nie wspominając 
o ewentualnym polerowaniu (Rogosz, Nawrolski 
1979, 125 i 145, tabl. VII:10). Kilkadziesiąt frag-
mentów naczyń omawianego typu, a między nimi 
partie przybrzeżne dzbanków, zebrano w Koło-
brzegu z poziomów osadniczych datowanych na 
2. połowę XIV i 1. połowę XV w. Symptomatycz-
ne, że niektóre z nich reprezentują identyczne 
formy, jak spotykane zarówno w grupie rodzi-
mej ceramiki wypalonej redukcyjnie, jak i wśród 
wczesnej kamionki dolnosaskiej (Rębkowski 
1995, 63). Podobnego typu naczynia występowa-
ły również w Szlezwiku, gdzie zaliczono je do 
jednej grupy z wczesnymi, miękko wypalanymi 
siwakami z XII–XIII w. (Lüdtke 1985, 39–41). 
Pojedyncze ułamki o identycznych jak u okazów 
szczecińskich cechach są nam znane z autopsji 
z wykopalisk na zamkach w Dobrej Nowogardz-
kiej, w Golczewie oraz z klasztoru cystersów 
w Kołbaczu. Badacze są skłonni uznawać je za 
pochodzące z południowej części Dolnej Saksonii 
lub z północnej Hesji (Rębkowski 1995, 63). Nie 
można jednak wykluczyć, mając na uwadze po-
dobieństwo formy do miejscowych siwaków, także 
ich lokalnej produkcji. Wydaje się, że ich obecność 
w konkretnych warstwach pozwala je datować nie 
wcześniej niż na 2. połowę XIV w.

IV.2.12.6. Szkliwione naczynia siwe
W warstwie Va w wykopie XII, pochodzącej 

z okresu użytkowania kościoła do około połowy 
XVI w., znalazły się 2 fragmenty naczyń wypalo-
nych w atmosferze redukcyjnej, w bardzo wyso-
kiej temperaturze, dającej prawie efekt spiekania. 
Jeden z nich reprezentuje górną część garnka 
z wnętrzem pokrytym ciemnozielonym szkli-
wem, z brzegiem odgiętym na zewnątrz, z wy-
lewem o charakterystycznym, trójkątnym prze-
kroju (ryc. 40: 3). Naczynie wykonano techniką 
całkowitego obtaczania z gliny z przymieszką 
piasku. Drugi egzemplarz, zachowany w posta-
ci niewielkiego ułamka brzuśca, posiada cechy 
podobne do opisanego wyżej, ale różni się tym, 
że zgniłozielone szkliwo pokrywa powierzchnię 
zewnętrzną.
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Trudno wyjaśnić proweniencję obydwu oka-
zów. W Kołobrzegu, w poziomach z 2. połowy 
XIII i 1. połowy XIV w. znaleziono w sumie 10 
fragmentów naczyń wypalonych w atmosferze 
redukcyjnej (brak informacji o jakości wypału) 
pokrytych, zapewne od zewnątrz (?), zielonym 
szkliwem. M. Rębkowski przypuszcza, że ułamki 
te, stanowiące jego zdaniem głównie części dzba-
nów, mogą pochodzić ze wschodniej Anglii, gdzie 
podobne produkowano między XIII a XV w. (Ręb-
kowski 1995, 61–62).

Warto jednak dodać, że w obrębie klasztoru cy-
sterek w Cedyni, w warstwach z 2. połowy XV w. 
w grupie garnków siwionych (ale nie szkliwio-
nych) wyróżniono w typie VIII, odmianę C, któ-
rej kilka egzemplarzy miało brzegi ukształtowane 
bardzo podobnie do szczecińskiego. W Cedyni 
występowały one razem z ceglastymi garnkami 
szkliwionymi (Nawrolski 1973, 284 n., tabl. V:11). 
Trzeba również wspomnieć, że wśród później-
szych garnków nowożytnych brak okazów z po-
dobnie uformowanym brzegiem.

IV.2.12.7. Inne importy ceramiczne
Z warstwy VIa w wykopie XII pozyskano drob-

ny ułamek brzuśca naczynia wykonanego z białej 
glinki (różniącej się od podobnej nowożytnej), 
pokrytego obustronnie zgniłozielonym szkliwem. 
Ma bardzo cienką ściankę o grubości zaledwie  
0,2 cm. Odpowiada on cechom naczyń wytwarza-
nych w Rouen (może ogólnie na terenie Norman-
dii), jakie są znane między innymi w Szlezwiku 
w XII–XIV w. (Lüdtke 1985, 65–66).

IV.2.12.8. Naczynia z białej gliny
Do tej grupy należą naczynia wykonywane na 

kole garncarskim z glin wapnistych z dodatkiem 
piasku, osiągających po wypale barwę białą, bia-
łoszarą i żółtawą, pokrywane od strony wnętrza 
najczęściej żółtą, rzadziej zieloną polewą.

W nawarstwieniach okresu między rokiem 
1346 a 1575 zebrano łącznie zaledwie 9 fragmen-
tów. Za najstarsze z nich należy uznać 3 ułamki 
znalezione w piwnicy skrzydła południowego, 
w warstwach związanych z końcową fazą budowy 
tego obiektu w latach 90. XV w. (Radacki 1976, 
78). W wykopie 72-3, w zasypisku wykopu fun-
damentowego jednego z filarów podpierających 
sklepienie znaleziono nóżkę patelni z zieloną 
polewą od wnętrza, zaś w wykopie 72-5, w war-
stwie IX, łączącej się z posadowieniem ściany 
wschodniej, dwa ułamki brzuśców z żółtą polewą.  
W dotychczasowych opracowaniach uważa się, 

że na Pomorzu Zachodnim naczynia z białej gli-
ny pojawiły się dopiero w XVI w., przy czym nie 
określono miejsca ich produkcji (por. Nawrolski 
1973, 321). Tymczasem prezentowane znaleziska 
wskazują, że były znane już w 2. połowie XV w.

Dalszy egzemplarz pochodzi z obrębu war-
stwy spalenizny w partii ołtarzowej prezbiterium 
kościoła zamkowego razem z monetą wybitą 
w latach 1504–1508, a więc najogólniej z 1. poło-
wy XVI w. Następne pochodzą z obiektów nr 
20a i 20b, odkrytych w wykopie VI w południo-
wo-wschodnim narożniku dziedzińca zamkowe-
go, datowanych na okres około połowy XVI w.  
W obiekcie nr 20b w warstwie VII znalazł się uła-
mek brzuśca, zaś w stropowej warstwie I obiektu 
20a – fragment przybrzeżny garnka z kołnierzo-
watym brzegiem odchylonym nieco na zewnątrz 
(ryc. 18: 12) oraz dwa ułamki brzuśców. Wszyst-
kie pokryte żółtą polewą. Należy dodać, że wspo-
mniany wyżej garnek nie posiada odpowiedników 
w licznych garnkach z białej gliny pozyskanych 
z obiektów użytkowanych po 1575 r. Naczynia 
z białej gliny, datowane na XVI–XVIII w., two-
rzyły bardzo liczny zespół (21,5% całej kolekcji 
ceramicznej) w obrębie klasztoru cysterek w Ce-
dyni nad Odrą (Nawrolski 1973, 316 n.).

IV.2.13. Kafle
Z nawarstwień należących do okresu mię-

dzy 1346 a 1575 r. pozyskano w sumie zaled-
wie 6 ułamków kafli: 3 garnkowe, 2 miskowe  
i 1 płytowy.

W warstwie IIIa w wykopie XII, w przejściu 
między częścią kościelną a świecką znalazły się 
2 ułamki kafli garnkowych wykonanych na kole 
z gliny żelazistej, wypalonej w atmosferze utle-
niającej do ceglastoczerwonej barwy. Jeden z nich 
miał kwadratowy otwór, ścianki odchylone na ze-
wnątrz, brzeg pogrubiony, górą był skośnie ścięty 
do środka (ryc. 41: 3). Posiada więc cechy pozwala-
jące zaliczyć go, w ujęciu M. Dąbrowskiej, do typu 
I, stosowanego do budowy pieców od około połowy  
XIV w. (Dąbrowska 1987, 65 n.). Drugi egzem-
plarz ma prosty, spiczasto zakończony brzeg (ryc. 
41: 2). Z powodu małych rozmiarów trudno usta-
lić, czy należał do kafli z kwadratowym, czy koli-
stym otworem. W każdym bądź razie obydwa typy 
były współcześnie użytkowane. Trzeci, silnie znisz-
czony ułamek znaleziono w warstwie Ia w wyko-
pie V, powstałej u schyłku omawianego okresu.
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Z końcowej fazy omawianego okresu pochodzą 
dalsze fragmenty. Ze stropowej warstwy I w obiek-
cie nr 20a w wykopie VI, w południowo-wschodniej 
części dziedzińca, w sąsiedztwie skrzydła wschod-
niego, wydobyto fragmenty brzegu i dna kafli mi-
skowych. Brzeg pogrubiony charakterystycznie ku 
środkowi, wewnątrz powleczony zielonym szkli-
wem, należał do kafla z kwadratowym otworem, 
kwalifikującym do typu I w ujęciu M. Dąbrowskiej, 
użytkowanego współcześnie z egzemplarzami 
garnkowymi (Dąbrowska 1987, 65 n.). Fragment 
dna ze śladami odcinania był od środka zdobiony 
plastyczną rozetą, pokrytą również zielonym szkli-
wem. Podobnego typu zdobienie i szkliwo kwa-
lifikują ten okaz najwcześniej na okres od około  
XVI w. (Dąbrowska 1987, 79).

Z zasypiska wkopu związanego z budową 
obiektu nr 20b pochodzi fragment kafla płytowe-
go, formowanego na matrycy, z miseczkowatym 
przegłębieniem na środku, obramionym sko-
śnym karbowaniem, z ornamentem w narożni-
ku w kształcie tarczy herbowej przeciętej ukośną 
wstęgą, dzielącą dwa skupienia złożone z pięciu 
punktów. Lico zewnętrzne pokrywało zielone 
szkliwo (ryc. 18: 7). Ten gatunek kafli o renesan-
sowych cechach można datować najwcześniej na 
XVI w. (Dąbrowska 1987, 80).

IV.2.14. Ceramika budowlana
Obiekty murowane powstałe w okresie między 

1346 a 1575 r. dostarczyły znacznej ilość zróżnico-
wanych cegieł, których liczbę uzupełniają okazy 
znajdowane w wypełniskach niektórych obiektów 
oraz w różnych nawarstwieniach. Wiedzę o mate-
riałach budowlanych wzbogacają ponadto znale-
ziska dachówek.

IV.2.14.1. Cegły
Formowano je w drewnianych formach, ręcz-

nie, z dobrze wyrobionych glin żelazistych, prze-
ważnie bez domieszki, co najwyżej z dodatkiem 
niewielkiej ilości piasku, rzadko z przymieszką 
nielicznych, drobnych kamyków. Dobrze wysu-
szone, poddawano procesowi wypału w stosach, 
w atmosferze pełnego dostępu powietrza, dające-
go w efekcie cegłę czerwoną (także w przełamie), 
rzadko z ciemnymi plamami. Wyrabiano je w naj-
pewniej w wielu miejscach, w formach o zbliżo-
nych wymiarach, otrzymując w efekcie – także na 
skutek kurczenia się w trakcie suszenia – bardzo 
zróżnicowany pod względem wymiarów produkt.

Murowane obiekty ceglane zamku omawiane-
go okresu powstawały stopniowo w różnych od-
stępach czasu, co daje możliwość prześledzenia 
zmian w zakresie materiału budowlanego.

W latach 1346–1347 mieszczanie byli zobowią-
zani zbudować kościół zamkowy p.w. św. Ottona, 
kamienny dom dla księcia, także mur cmentarny 
i obronny. Wiadomo, że obiekty te nie powstały 
w tym samym czasie. Bez wątpienia w wyznaczo-
nym czasie powstał kościół, w zasadzie jego pre-
zbiterialna część, z której do 1977 r. zachowały się 
tylko kamienne fundamenty bez wyższych partii 
ceglanych, które jednak wcześniej były dostępne 
do badań. Jak wynika z przekazów H. Dziurli  
i Z. Radackiego, wbudowane w ścianę prezbite-
rium cegły miały następujące wymiary: grubość 
77–85 mm, szerokość 120–125 mm i długość 265–
285 mm (Dziurla 1959, 16; Radacki 1976, 236, 
przyp. 70).

Później, już w 2. połowie XIV w., powstał 
obiegający prezbiterium potężny mur z łękami 
na kamiennym fundamencie punktowym, z wyż-
szą częścią ceglaną (obiekt 25), z której w czasie 
badań w 1977 r. pobrano kilkanaście pomiarów.  
W partiach murowych nad filarami funda-
mentowymi ułożono cegły (pomierzono 9 szt.) 
o grubości 75–85 mm (średnio 82,2) długości, 
o szerokości 110–128 mm (średnio 123,3) i o 270– 
278 mm (średnio 273,9). W łęku między filarami 
pomierzono 4 cegły o wymiarach: grubość 74– 
84 mm (średnio 80,5), szerokość 116–125 mm 
(średnio 121,8), długość 268–276 mm (średnio 
274).  W zamurowaniu łęku zachowały się trzy 
całe cegły o następujących wymiarach: grubość 80– 
86 mm (średnio 84,7), szerokość 120–124 mm 
(średnio 122,7), długość 272–276 mm (średnio 
274,7). Wymiary te, generalnie rzecz biorąc, od-
powiadają pomiarom cegieł w prezbiterium, ale 
różnią się od zastosowanych w zbliżonym okre-
sie do budowy domu kamiennego (Radacki 1976, 
316). Patrząc przez pryzmat wymiarów uśred-
nionych w badanym, niewielkim odcinku muru 
wznoszonego bez wątpienia w jednym czasie, 
bardzo zbliżone były długości i szerokości cegieł, 
natomiast grubości były bardziej zróżnicowane, 
co może wskazywać na ich pochodzenie od kilku 
wytwórców.

U schyłku XIV w., najpewniej na przełomie 
XIV/XV w., do zewnętrznego lica obiektu nr 55 
dostawiono obiekt nr 3, późniejszą kryptę grze-
balną Gryfitów, budowaną z kamienia i cegły.  
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Za podstawę datowania tego obiektu przyjęto ce-
gły o następujących wymiarach: grubość 80–85 
mm, szerokość 120–130 mm, długość 275–295 
mm (Krzymuska-Fafius 1957, 226; Radacki 1976, 
74 i 236, przypis 71). Są to wymiary, jeśli pominąć 
grubość, zupełnie inne niż okazów użytych do 
budowy wcześniejszego obiektu nr 25.

W warstwach Va i VIa w wykopie IV i Va 
w wykopie XII, zalegających w obrębie części 
kościelnej między obiektami 21 a 25, wiążących 
się z przebudową kościoła w 1. połowie XVI w., 
zachowały się ceramiczne kształtki, przeważnie 
pokryte szklistą glazurą. W wykopie IV w war-
stwie Va znaleziono 4 fragmenty kształtek z brą-
zowozielonkawą glazurą, a w warstwie VIa jedną 
ciemnobrązowej barwy. W warstwie Va w wykopie 
XII zachowały się dwa fragmenty profilowanych 
ościeży okiennych lub drzwiowych pokrytych 
prawie czarną, błyszczącą glazurą oraz fragment 
profilowanej cegły, może okiennej laski. Elementy 
te dowodzą bogatego wystroju elewacji świątyni. 
Ponadto w tej samej warstwie znaleziono 4 frag-
menty czerwonych dachówek, a wśród nich dwa 
gąsiory z wysokimi zaczepami, pochodzące bez 
wątpienia z pokrycia dachu kościoła.

Między murami 21 i 25 zachowała się posadzka 
ceglana, ułożona po zakończeniu prac związanych 
z remontem kościoła w 1. połowie XVI w. Do po-
miarów wybrano 10 cegieł. Okazało się, że więk-
szość z nich była w różnym stopniu zdeformowana 
już w czasie produkcji, gdyż te same okazy mia-
ły inne wartości grubości, szerokości i długości,  
w zależności od boku, z którego je mierzono.  
I tak w skrajnych przypadkach ich wymiary mie-
ściły się od 81 (84) do 91 (97) mm grubości, szero-
kości od 122 (129) do 125 (136) mm, a długość od  
266 (269) do 271 (283) mm. Tylko jedna z nich 
była uformowana w dobrze wykonanej formie 
i miała wymiary 89 × 132 × 271 mm. Trudno 
w tej sytuacji o ustalenie średnich proporcji. Wy-
daje się, że mamy tu do czynienia z cegłą wykona-
ną przez niedbałego lub niewprawnego ceglarza, 
odrzuconą przez murarza, uznaną za nienadają-
cą się do murowania, ale przydatną do położenia 
posadzki, w której znalazły się również połówki 
pochodzące z rozbiórek.

W świeckiej części zamku kawałki cegieł wy-
stępowały w wielu warstwach, ale całkowicie za-
chowane okazy i większe fragmenty zachowały 
się tylko w elementach murowych, w urządzeniu 

grzewczym, w posadzkach i w innych obiektach 
nieruchomych.

W najprawdopodobniej najstarszym murowa-
nym obiekcie świeckim, jakim był tzw. „kamienny 
dom” (Stenhus), użyto cegły o wymiarach 81–91 
× 123–134 × 265–285 mm, różniącej się wyraź-
nie od użytej w obiekcie 25. W 2. połowie XIV w. 
do budowy obiektu nr 4 zastosowano cegły o wy-
miarach 85–86 × 124–134 × 270–275 mm (śred-
nio 85,7 × 127,3 × 272,5 mm), o proporcjach 
podobnych (jeśli pominąć długość) jak w „ka-
miennym domu”.

W komorze hypokaustum związanego z obiek-
tem nr 4 znaleziono 7 całkowicie zachowanych 
cegieł o wymiarach 87–92 × 125–138 × 266–278 
mm (średnio 89,9 × 129,4 × 273,4 mm), których 
nie da się ściśle powiązać z tym budynkiem.

Najprawdopodobniej z funkcjonowaniem bu-
dynku nr 4 należy łączyć spory fragment posadzki 
ceglanej (obiekt 62), do ułożenia której zastosowa-
no przeważnie cegłę zwykłą, ale także fazowa-
ną, a nawet cokołową. Wymiary siedmiu cegieł 
zwykłych mieściły się w przedziale grubość 74–
93 mm, szerokość 125–132 mm, zaś długość 
273–283 mm (średnio 84,4 × 130,3 × 277,7). 
Trzy cegły fazowane mierzyły odpowiednio  
80–85 × 127–128 × 270–280 mm. Cegła cokołowa  
(ryc. 34) miała 84 mm grubości,, 135 mm szero-
kości i 284 mm długości.

Następne cegły pomierzono w jednym z fi-
larów (obiekt nr 52) fundamentu punktowego 
muru obronnego z początku XV w. Trzy całko-
wicie zachowane egzemplarze mają zróżnico-
wane wymiary: dwie 85–87 × 120–127 × 257– 
258 mm, a trzecia 83 × 134 × 274 mm. Ta ostat-
nia wydaje się cegłą wcześniejszego typu. W cza-
sie starszych badań pomierzono kilka cegieł z bli-
żej nie zlokalizowanych miejsc muru, przyniosły 
one następujące wyniki: 80–91 × 127–134 × 268– 
275 mm, wykazujące znaczne różnice w stosunku 
do pochodzących z obiektu nr 52 (Radacki 1976, 
236, przyp. 70). Widocznie w przypadku muru 
obronnego nie przykładano staranności w dobo-
rze materiału budowlanego.

Po zlikwidowaniu w 1434 r. muru obronnego 
(obiekt 5) powstał budynek z bramą i furtą, ozna-
czony jako obiekt nr 6. Z zachowanego progu bra-
my (obiekt nr 61) pozyskano trzy cegły o następu-
jących wymiarach: grubość 85–87 mm, szerokość 
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116–127, długość 270–271 (średnio 86,3 × 121 × 
270,3 mm).

W czasie badań architektonicznych skrzydła 
południowego (XV w.) stwierdzono, że w murach 
piwnicznych zastosowano cegły o następujących 
proporcjach: 90–100 × 140–150 × 290–310 mm, 
zaś w parterze: 110–115 × 140–150 × 295–310 
mm, uznając na tej podstawie, że obydwa ele-
menty realizowano jednocześnie (Radacki 1976, 
237, przyp. 74 i 316).

Z warstwy V w obiekcie nr 19 zebrano 10 po-
łówek cegieł o grubości 82–106 mm i szeroko-
ści 120–135 mm, a z warstwy VIII – 24 większe 
fragmenty, między nimi dwie w przybliżeniu po-
łówki o grubości 98 mm i szerokości w granicach 
140–146 mm, które wyraźnie różniły się od wyżej 
omówionych.

Typową cegłę posadzkową pozyskano w wy-
kopie nr 72-3 w piwnicy skrzydła południowego 
zamku, z wkopu do fundamentu jednego z filarów 
sklepiennych budowanych w latach 90. XV w. Mia-
ła 30–33 mm grubości i 171 mm długości.

Powyższy przegląd cegieł cechujących się zróż-
nicowanymi wymiarami dowodzi ich pochodzenia 
od wielu wytwórców, nie da się jednak na tej pod-
stawie wyróżnić wzorców obowiązujących w krót-
kich przedziałach czasowych.

IV.2.14.2. Dachówki
Budynki ujawnione w kompleksie zamko-

wym były kryte ceramicznymi dachami, podobnie 
jak w poprzednim okresie. Nieliczne całe okazy,  
a przede wszystkim różnej wielkości fragmenty, 
zachowały się zarówno w części sakralnej (wykop 
XII, warstwa Va), jak świeckiej (tu częściej: w wy-
kopie XII w warstwach VI, VIa i IIa, także nie-
których obiektach, jak np. nr 19, warstwy IV–VIII 
w wykopie VI).

W warstwie VIa, w obudowie kanalika łączące-
go się z piecem hypokaustum znajdowały się dwie 
całe masywne dachówki typu rzymskiego. Mają 
kształt prostokątny o następujących wymiarach: 
długość 35,7 i 35,8 cm, szerokość 22,3 i 22,5 cm,  
a grubość 2,4 i 2,4 i 2,1–2,5 cm (ryc. 33). Dwa frag-
menty tego samego typu pozyskano z warstwy VI. 
Miały 17 cm szerokości i 2–2,5 cm grubości. Wy-
konano je w formach wysypanych piaskiem, z gli-
ny bez celowej domieszki piasku, ale z rzadkimi, 
przypadkowymi kamykami, i wypalono w atmos-
ferze utleniającej do barwy brązowawoceglastej.

Liczniejsze są gąsiory z wysokimi, masywny-
mi zaczepami. Znaleziono je w warstwach IIa, 
Va, VI i VIa. W warstwie VI znalazł się nieznacz-
nie uszkodzony gąsior zachowany do długo-
ści 22 cm, mający 8,7 cm szerokości i 1,2–1,5 cm 
gruboś ci (ryc. 35: 1). Inne okazy, znacznie bardziej 
uszkodzone, zostały wydobyte z warstw VIa i IIa  
(ryc. 35: 2). Pierwszy z nich miał 9,2 cm szerokości, 
4,5 cm wysokości i 1,3–1,6 cm grubości. Niewątpli-
we ułamki innych gąsiorów miały grubości miesz-
czące się w ramach 1,2–1,9 cm. Wykonywano je na 
kabłąkowatej formie, na ogół z gliny z nieznaczną 
ilością piasku, niekiedy z drobnymi kamykami. 
Wypalano je w atmosferze utleniającej do barwy 
ceglastej. Sporadycznie zdarzały się okazy (w wy-
kopie XII warstwie VIa i w obiekcie 19, w warstwie 
V) o nieudanym wypale.

Należy dodać, że gąsiory wieńczące szczyt da-
chu krytego płaskimi dachówkami były osadzane 
na zaprawie wapiennej. Dwie bryły zaprawy z od-
ciskami wewnętrznej strony gąsiorów znalazły się 
w warstwie VI.

IV.2.15. Kości zwierzęce
Z nawarstwień pochodzących z okresu między 

połową XIV w. a 1575 r. zebrano łącznie 2886 ko-
ści zwierzęcych, z których 1952 pochodzi z części 
sakralnej zamku, a 934 z partii świeckiej. Można 
założyć, że większość (o ile nie wszystkie) kości 
znalezionych w obrębie zespołu kościelnego po-
chodzi z okresu sprzed 1347 r., a część może na-
wet z poziomów końca wczesnego średniowiecza. 
Trudno bowiem dopuścić zaśmiecanie wnętrza 
świątyni aktualnie produkowanymi odpadami 
kuchennymi. Wydaje się także, że przynajmniej 
znaczna część kości zwierzęcych, podobnie zresz-
tą jak ułamków naczyń starszego typu, zebranych 
w świeckiej części zamku, posiada starszą me-
trykę, co było skutkiem przemieszania z powodu 
wielokrotnych, rozległych niwelacji terenu.

Pod względem gatunkowym rozpoznano za-
ledwie 288 kości pochodzących z latryny, obiektu 
nr 19 w wykopie VI, z warstw IV–VII (Cnotliwy 
1980, 383, tabl. 12.1). Jest to zamknięty zbiór bez 
starszych domieszek, zdeponowany bez wątpie-
nia w okresie po połowie XIV w. W tym zbiorze 
220 to kości ssaków (201 zwierząt hodowanych, 
19 dzikich), 52 ptaków i 6 – ryb.

Wśród ssaków hodowanych nastąpił znacz-
ny spadek – do 18,9% – szczątków owcy/kozy, 
których w tym samym obiekcie w poprzednim 
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okresie było najwięcej, bo 55,5%, natomiast prze-
ważają kości świni – 46,8% zbioru, których po-
przednio było tylko 34%. W omawianym okre-
sie nastąpił gwałtowny spadek ilości szczątków  
kozy/owcy – do 18,9%, co zbliża się do kołobrze-
skiego poziomu z 1. połowy XIV w., w obu przy-
padkach znacznie wyższego niż we współcze-
snych horyzontach Wolina, Elbląga czy Gdańska 
(por. Kubasiewicz 1977, 35 n., tab. 6 i 46; Gręzak 
1996; 1997; 1998; 1999; Cnotliwy 2010, 282; Gaw-
likowski, Stępień 2004, 271, tabl. 3).

W stosunku do poprzedniego okresu wzro-
sła ilość kości zwierząt dzikich – z 0,73 do 8,3%, 
ale należały one zaledwie do dwóch gatunków: 
jelenia (1 szt.) i dzika (17 egz.). Zastanawia, że 
w XIV w. na innych zachodniopomorskich stano-
wiskach o charakterze miejskim zestaw gatunków 
łownych jest znacznie bogatszy: obejmował także 
niedźwiedzia, tura (lub żubra), łosia, sarnę, zają-
ca, lisa, borsuka, bobra, wydrę i łasicowate (por. 
Cnotliwy 2010, 282 n. oraz wyżej wymienione 
pozycje).

Niestety szczątki ptaków (znaczący składnik 
pożywienia) i ryb nie zostały dotychczas szczegó-
łowo opracowane.

Trudno ustalić, czy szczątki zwierzęce pozy-
skane z obiektu nr 19, niewątpliwe odpady poży-
wienia (może poza psem), odzwierciedlają skład 
mięs książęcego stołu czy książęcej służby. Wyda-
je się, że położenie latryny, do której one trafiały, 
było bliższe pomieszczeń służby.

IV.3. Rozwój zamku w okresie od 1346 do 1575 r.
Dwór wzniesiony przez Barnima I zapewne 

krótko przed 1237 r. służył księciu aż do śmier-
ci w 1278 r., następnie jego synowi Ottonowi I 
(1279–1344) oraz początkowo także wnukowi 
Barnimowi III, który współrządził z ojcem od 
1330 r., przejmując z czasem pełnię władzy nad 
księstwem (Rymar 1995, II: 121). Leciwe, naru-
szone już zębem czasu zabudowania wystarcza-
ły zapewne jeszcze na potrzeby niezbyt licznego 
dworu, który za czasów Ottona I liczył (jeśli po-
minąć 16 osób personelu łowieckiego użytko-
wanego wspólnie z wołogojskim Warcisławem) 
zaledwie 37 osób, natomiast młody, współrzą-
dzący z ojcem Barnim miał do dyspozycji 22 
osoby (Zientara 1969, 234). Odnowie dworu 
zgodnie z rosnącymi aspiracjami książęcymi nie 
sprzyjały wyczerpujące książęce finanse star-
cia z Brandenburgią, najpierw z Askańczykami, 

następnie z Wittelsbachami, o utrzymanie samo-
dzielności. Na krótko sytuacja się uspokoiła, kiedy  
w 1338 r. wówczas bezdzietny, nie pierwszej mło-
dości Barnim III zawarł układ z Wittelsbachami, 
którzy zrzekli się zwierzchnictwa nad księstwem 
w zamian za przyrzeczenie sukcesji po wygaśnię-
ciu szczecińskiej linii. W tym czasie w rosnących 
w siłę miastach zakres władzy książęcej coraz 
bardziej się kurczył. Na skutek wspomnianego 
układu Barnim wszedł w konflikt ze Szczecinem, 
Gryfinem i Goleniowem, które nie złożyły hołdu 
Wittelsbachom z powodu zagrożenia swoich in-
teresów, co później skutkowało protestem, kiedy 
Barnim III zaplanował przebudowę dworu (Zien-
tara 1969, 209 n.).

Koligacje książęce z innymi rodami, zwłaszcza 
z Luksemburczykami, częsta styczność z bogac-
twem i przepychem, a zwłaszcza, jak się przy-
puszcza, doświadczenia zdobyte podczas podróży 
księcia w 1338 r. do Frankfurtu, Bambergu i in-
nych miast niemieckich, zaowocowały dążeniem 
do naśladownictwa, do podbudowania prestiżu 
dzięki posiadaniu bardziej reprezentacyjnej sie-
dziby. Realizacji tych zamiarów sprzyjało wyga-
szenie zatargów z Brandenburgią, dzięki czemu 
poprawił się stan książęcych finansów (Radacki 
2000, 30). Pomimo iż pozycja Barnima w Szcze-
cinie nie była najlepsza, postanowił gruntownie 
przebudować swoją siedzibę, stare budynki za-
stąpić obiektami murowanymi, otoczyć je murem 
obronnym, a na zewnątrz dziedzińca, na nowym, 
wydartym miastu terenie wznieść kościół pod we-
zwaniem św. Ottona, patrona Pomorza. Rozle-
głe zamiary księcia – szczególnie plan otoczenia 
dworu murem obronnym i zajęcie dalszych ob-
szarów miejskich – nie mogły się spotkać z przy-
chylnym przyjęciem mieszczan, zwłaszcza bogat-
szych, sprawujących władzę w Szczecinie. Tak 
więc skoro w 1345 lub 1346 r. rozpoczął prace bu-
dowlane, to podburzeni, uzbrojeni mieszczanie 
rozpędzili cieśli (a nie murarzy?) oraz zburzyli 
to, co ci zdążyli pobudować. Źródła nie podają, 
jakie to były budowle i jaki był ich stan zaawan-
sowania. Wydaje się, że Barnim spodziewał się 
takiej reakcji mieszczan, a rozpoczęcie budowy 
bez wcześniejszych uzgodnień z miastem potrak-
tował jako swoistą próbę sił. Książę się uparł, nie 
ustąpił, a w celu rozwiązania sporu odwołał się do 
sądu rozjemczego. Rolę rozjemców pełnili biskup 
kamieński Jan oraz Bogusław, książę wołogojski, 
którzy w obecności licznych świadków orzekli 
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na korzyść Barnima III. Wyrok przybrał formę 
dokumentu wystawionego w Szczecinie w dniu  
24 sierpnia 1346 r. Jego treść znamy z odpisu opu-
blikowanego przez H. Heringa (1844, 84–86). Ze 
względu na jego wyjątkowe znaczenie dla pozna-
nia początków zamku, zamieszczamy niżej za  
Z. Radackim jego tłumaczenie na język polski 
(Radacki 1976, 234–235).

Oto treść dokumentu: „W imię Boga, my Jan, 
z boskiej łaski biskup w Kamieniu i Bogusław – 
z tej samej łaski książę na Szczecinie, Pomorza-
nach, Wenedach, Kaszubach i Ranach, rozważać 
będziemy o ludziach i wiernych poddanych szla-
chetnego księcia Barnima na Szczecinie, Pomo-
rzanach, Wenedach i Kaszubach, naszego kuzyna 
– na posiedzeniu, w obecności rajców, ławników, 
kupców i możnych miasta Szczecina z drugiej 
strony. Oznajmiamy i poświadczamy w tym sa-
mym dokumencie, że wszelkie nieporozumienia 
i niezgodę między powaśnionymi, którzy do nas 
się zwrócili, rozstrzygamy zgodnie z następują-
cym opisem wydarzeń.

Na początku, na podstawie zeznań obu stron, 
których wysłuchaliśmy i naocznie sprawdziliśmy, 
tak jak nam mówi książę Barnim, nasz kuzyn, ma 
on prawo do podwórca na grodzie („hof up der 
borch”) Szczecinie, jak jego przodkowie, i pra-
wo do tej części podworca kwestionują rajcowie, 
ławnicy, gildia i możni, a cieśli naszego kuzyna 
kazali przepędzić i zburzyć to, co nasz kuzyn po-
stanowił zbudować. Dom murowany („stenhus”) 
będzie zatem przez mieszczan w tym samym 
miejscu wzniesiony i osiągnie wymiary 100 stóp 
długości i 30 stóp szerokości i 25 stóp wysokości, 
kryty stropem belkowym, budowany według woli 
księcia, a piwnica pod całym budynkiem będzie 
przesklepiona. Mury domu mają być tak grube, 
aby utrzymały się. Następnie mają zbudować ka-
plicę z kamienia („steyn”) na placu przed pod-
worcem, gdzie stoi dom budniczy („bude”), dłu-
gi, wysoki i szeroki jak kościół św. Jerzego przed 
Szczecinem.

Wokół cmentarza wzniosą mur 3 stopy szeroki 
[i 5 stóp wysoki – fragment opuszczony u Radac-
kiego]. Prace przy kaplicy i wszystko, co do niej 
należy, począwszy od nadchodzącego dnia św. 
Michała (29 września) za rok mają być ukończo-
ne. Także mają zbudować mur o 12 stopach wy-
sokości, wokół podworca. Podworzec i cmentarz 
z kaplicą rajcowie i możni mieszczanie przyrze-
kają na św. Michała rozpocząć. Rajcowie i możni 

przyrzekają ponadto posłuszeństwo naszemu 
kuzynowi, także ława sądowa, reprezentowa-
na przez ławników, będących lennikami księcia. 
Następnie kuzyn nasz, książę Barnim, dwór po-
łożony po stronie północnej („hof bi deme dume 
licht”) odziedziczony po ojcu może oddać, sprze-
dać, zamienić lub uczynić co zechce, w czym 
mieszczanie nie mogą mu przeszkodzić.

Poza tym zgadzają się, aby nasz kuzyn na gro-
dzie osiadł i tu pozostał z prawem wiecznym, zo-
bowiązują się pomóc przy dworze i kaplicy, które 
na zawsze pozostaną przy naszym kuzynie i jego 
potomkach. Kanonicy w Szczecinie będą mieli 
prawa, o czym powiemy później. Każdemu bur-
grabiemu dług spłacony będzie ziemią, o czym 
zaręcza nasz kuzyn swoją wolą. Wszystkie oma-
wiane i wysuwane przez rajców prawa nasz ku-
zyn zatwierdza i te, o których tutaj mówiono, dla 
obu stron, zostaną ogłoszone.

Wszystkie opisane fakty, które oznajmimy na-
szemu drogiemu kuzynowi, księciu Barnimowi, 
i rajcom, kupcom i możnym mieszczanom Szcze-
cina, potwierdzamy pieczęcią zawieszoną przy 
tym liście. List ten spisano Roku Pańskiego tysiąc 
trzysta czterdziestego szóstego w dzień świętego 
Bartłomieja apostoła”.

Nie ulega wątpliwości, że wyrok tej treści znacz-
nie wzmocnił prestiż Barnima III w Szczecinie.

Nie sposób nie doceniać tego dokumentu jako 
źródła do rozważań na temat początków szcze-
cińskiego zamku, zwłaszcza w zestawieniu z osią-
gnięciami badań archeologicznych. Miasto zostało 
zobowiązane do zbudowania księciu na własny 
koszt murowanego domu mieszkalnego, kaplicy, 
muru otaczającego cmentarz i muru obronnego 
wokoło podwórca. Można się tylko domyślać, że 
inne konieczne dla funkcjonowania dworu obiek-
tu, o ile takowe były planowane, książę miał za-
miar wystawić własnym sumptem. Źródło nie 
informuje ani o dacie rozpoczęcia prac budowla-
nych, których efekty zniszczyli mieszczanie, ani 
od których obiektów zaczęto. Wydaje się, że naj-
później stało się to wiosną 1346 r., może nawet rok 
wcześniej i jest mało prawdopodobne, aby miesz-
czanie rozpoczęli od razu budowę wszystkich 
obiektów, do których się zobowiązali. Ponadto wy-
niki badań archeologicznych wskazują, że reali-
zacja zobowiązań miasta rozciągnęła się w czasie, 
a z bliżej nieznanych przyczyn nie objęła wszyst-
kich wymienionych w dokumencie budowli.
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Trudno dociec, czy pierwotne zamiary inwe-
stycyjne Barnima III pokrywały się dokładnie 
z tym, co wyszczególnia dokument rozjemczy. 
Sprzeciw mieszczan wobec rozpoczętej budowy 
należy łączyć, jak się wydaje, nie tyle z domem 
kamiennym, ale przede wszystkim kościołem lo-
kowanym na nowym terenie, poza uznawanym 
od czasów Warcisława zasięgiem dworu. Nie wy-
daje się też, aby już w tym momencie w najbliż-
szych zamiarach księcia leżało otoczenie dworu 
murem obronnym, bo musiał sobie zdawać spra-
wę, że właśnie ten element wzbudziłby najwięk-
szy sprzeciw miasta. Należy więc przypuszczać, 
że Barnim III, ciężko urażony naruszeniem god-
ności książęcej, przytomnie wykorzystał skruchę 
mieszczan i dopiero w trakcie redakcji aktu roz-
jemczego wymusił na Szczecinie nie tylko wznie-
sienie kościoła, ale także zgodę na obwarowanie 
dworu. Z niewiadomych powodów książę nie 
podjął za swego żywota realizacji tego zamiaru, 
uczynił to dopiero jego wnuk Kazimierz V (zm. 
1434), zmuszony jednak już na łożu śmierci do 
wydania decyzji o rozbiórce muru obronnego.

Z treści aktu rozjemczego zdaje się wynikać, 
że księciu w pierwszym rzędzie zależało na zbu-
dowaniu kaplicy, bo tylko jej dotyczy krótki, ściśle 
określony czas realizacji. Być może właśnie ten – 
tylko co rozpoczęty – obiekt został przez miesz-
czan zniszczony. Zacznijmy więc od niego dalsze 
rozważania. Relikty świątyni są oznaczone jako 
obiekty nr 21– 5.

IV.3.1. Powstanie i rozbudowa zamkowego  
  kościoła św. Ottona
Lokalizacja kościoła zamkowego p.w. św. Ot-

tona, jak i jego wciąż dyskutowana forma były już 
wcześniej znane z często publikowanego rysunku 
nieznanego autora z 1607 r. (ryc. 182), przedsta-
wiającego wygląd zamku sprzed 1575 r. (Lemcke 
1909, ryc. 1; Radacki 1976, ryc. 26; 2000, ryc. 1 
i in.). Pierwszych materialnych śladów jego ist-
nienia dostarczyły badania z lat 1947–1948, któ-
rych odkrycie zaowocowało opracowaniem pióra 
Z. Krzymuskiej-Fafius z 1957 r. (Krzymuska-Fa-
fius 1957). Dalszych istotnych odkryć dostarczy-
ły badania prowadzone w latach 1973–1974 (wy-
kop IV) i 1977 (wykop VII), opublikowane przez  
R. Rogosza (1992), a także późniejsze obserwa-
cje w wykopach kanalizacyjnych w obrębie dzie-
dzińca menniczego. Z korpusem kościoła wiąże 
się ściśle potężny mur (obiekt nr 25) otaczający 

prezbiterium, odkryty już w latach 1947–1948 w ob-
rębie dziedzińca zamkowego i w kaplicy skrzy-
dła północnego, a później także w wykopie XII  
(ryc. 110 i 113).

IV.3.1.1. Faza I – kaplica zamkowa
Świątynia pod wezwaniem św. Ottona miała 

być wielkości jednonawowej kaplicy św. Jerze-
go, pobudowanej za bramą Pasławską około  
1300 r., lub jak ostatnio się sądzi krótko przed 
1346 r., a rozebranej około 1630 r. Znamy ją tyl-
ko z widoków Brauna i Hogenberga z 1590 r. 
oraz Kothego z 1625 r. (Heyden 1936, 56; Radacki 
1976, 68 i przypis 66 na 235; Kalita-Skwirzyńska 
1995, 137; W. Łopuch 1997, 39 n.). W czasie ba-
dań wykopaliskowych nie odsłonięto całego rzutu 
świątyni (ryc. 176). W północno-zachodniej części 
dziedzińca odsłonięto jedynie fragment prezbite-
rium (obiekt 21), całą środkową, niezwykle istotną 
część bez reszty zniszczyła piwnica renesansowe-
go skrzydła zachodniego zamku, a na dziedziń-
cu menniczym ujawniono jedynie niewielkie 
fragmenty ścian północnej (obiekt 22, ryc. 120, 
123 i 124) i południowej (obiekt 23, ryc. 129) oraz 
przypuszczalny fundament zachodniego szczytu 
(obiekt 24, ryc. 176 i 178). Szczegółowy opis wszyst-
kich tych elementów zawiera część II niniejszego 
opracowania.

Kaplica, według wskazanego w dokumen-
cie wzoru, rysuje się jako jednonawowy obiekt, 
z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium. Fun-
dament obiektu posadowiono w głębokim, roz-
szerzającym się w górę wykopie w formie rowu, 
który przebijał się przez wszystkie starsze nawar-
stwienia, sięgając do piaszczystego calca. Wykop 
miał około 4,0 m głębokości, dołem 1,9–2,0 m,  
a górą do 2,5 m szerokości. Na dnie rowu do jego 
pełnej szerokości ułożono warstwę wielkich gła-
zów narzutowych o wymiarach sięgających 0,5 × 
0,6 m, a wolne przestrzenie między nimi uszczel-
niono mniejszymi kamieniami i przesypano gliną 
lub piaskiem. Szerokość wyższej partii zmniejszo-
no nad nimi o około 0,35 m i realizowano w po-
dobny, niezbyt staranny sposób. Ta zwężona część 
odchylała się wyraźnie od pionu w stronę wnę-
trza obiektu (co dokumentuje Rogosz 1992, 50,  
ryc. 7); skorygowano to w części górnej, realizo-
wanej już z kamieni osadzanych w zaprawie wa-
piennej, którą przetarto pionowo już prowadzone 
lica. Stropowa część fundamentu prezbiterium 
miała 1,6–1,8 m grubości, w ścianie południowej 
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1,8 m, a w północnej 1,45 m. Niezbyt staranny 
sposób realizacji fundamentów odbiega od kano-
nów obowiązujących w budownictwie gotyckim 
(por. Borusiewicz 1985, 121 n.), ale – generalnie 
rzecz biorąc – jest zgodny ze stosowanym w tym 
czasie na Pomorzu Zachodnim, z wyjątkiem 
przekroju poprzecznego, który na ogół bywał 
trapezowaty – węższy dołem, szerszy górą (Kąsi-
nowski 1970, 61).

Razem z korpusem fundamentu wznoszo-
no różniące się wymiarami przypory prezbite-
rium, podkreślające jego pięcioboczny zarys. 
Mierząc po licu ścian kościoła, odległości mię-
dzy przyporami wynosiły 2,8–3,2 m, a miały one  
1,65–1,85 m długości i 1,5–2,0 m grubości  
(ryc. 113, 114). Między dwiema przyporami 
zachowały się ślady ceglanej arkady o niezna-
nym przeznaczeniu, stykającej się ze ścianą ka-
pitalną, wspartej na solidnych cokołach cegla-
nych, osadzonych w kątach między przyporami  
a ścianą. Z jednej strony odsłonięto jeden z co-
kołów, o wymiarach 0,6 × 0,8 m, z fragmen-
tem podstawy łęku, z drugiej strony tylko część 
łęku, wystającą nad posadzką wiązaną z naj-
młodszą fazą świątyni (ryc. 110 i 119; por. też 
Rogosz 1992, ryc. 9 i 10). Odsłoniętą podstawę 
łęku osadzono na warstwie Vf (wykop IV). Na-
chylenie obydwu fragmentów łęku wskazuje, 
że jego strzałka znajdowała się na wysokości  
1,1 m. Trudno określić okres powstania tego ele-
mentu. Wdaje się, że nastąpiło to bez wątpienia 
po zbudowaniu prezbiterium, zapewne w czasie 
późniejszej rozbudowy kościoła. Odkrywca tego 
elementu R. Rogosz uważał, że łęk należy wiązać 
z murem otaczającym kaplicę (Rogosz 1992, 43), 
zaś R. Radacki jest skłonny widzieć w nim ele-
ment wzmacniający statykę budowli, wmontowa-
ny dopiero po zbudowaniu obiektu nr 25, uzna-
wanego przez niego za mur cmentarny (Radacki 
2000, 28). Ze względu na nisko położoną strzałkę 
nie wydaje się, aby ten jeden łęk (bo przy innych 
nie było takowych) był przeznaczony do wzmoc-
nienia konstrukcji ścian.

W przypory zaopatrzono, niewykluczone, że 
dopiero w fazie rozbudowy świątyni, także ścia-
ny boczne. Były one potężniejsze niż zastoso-
wane w części prezbiterialnej. Były wysunięte 
na zewnątrz ścian o 1,6 m (południowa) i 2,0 m 
(północna) i miały do 3,1 m szerokości (północ-
na). Obydwie nie były przewiązane z fundamen-
tem ścian, o czym informuje wyraźnie czytelna 

dylatacja. Ponadto musiały powstać później niż 
fundament ścian, bo wkop do przypory północ-
nej przecinał zasypisko wykopu fundamentowego 
w formie rowu. Mogły powstać jeszcze w czasie 
budowy kościoła w latach 1346–1347, ale najwcze-
śniej po doprowadzeniu fundamentu do stanu ze-
rowego i po zasypaniu wykopu, najpewniej dopie-
ro przy okazji późniejszej rozbudowy świątyni.

W cytowanym dokumencie postanowiono, że 
kościół będzie zbudowany z kamienia, ale trudno 
orzec, czy trzymano się tego zapisu, bo nie zacho-
wały się zewnętrzne ściany konstrukcyjne. Mało 
prawdopodobne, aby nie użyto cegły. Na stropie 
przypory odkrytej w ścianie północnej poziom 
wyrównawczy stanowiła warstwa cegieł ułożo-
nych „na płask” (ryc. 120). Trudno także określić 
grubość ścian zewnętrznych. Według A. Kąsinow-
skiego miały one tę samą grubość co mury fun-
damentowe, przeważnie około 1,2 m. W naszym 
przypadku, jak wskazują pomiary zachowanych 
stropów fundamentu, były zapewne grubsze (je-
śli za wskazówkę przyjąć najwęższy odcinek ścia-
ny południowej, miały przynajmniej 1,5 m), ale 
zgodnie z ówczesną sztuką budowania nie w jed-
nakowej grubości na całej wysokości ścian (Kąsi-
nowski 1970, 68–69).

Relikty odsłonięte w wykopach na dziedzińcu 
menniczym pozwalają w sposób pewny określić 
szerokość kaplicy wynoszącą 15 m, natomiast po-
miar długości podawany w publikacjach jako wy-
noszący 37 m (Radacki 2000, 28) nie jest wartością 
absolutnie pewną.

H. Dziurla przypuszczał, że jej długość wyno-
siła 30 m (Dziurla 1959, 13). Za przypuszczalny 
zachodni szczyt obiektu przyjęto rząd kamieni, 
oznaczony jako obiekt 24, odkryty przypadko-
wo w wykopie dla celów instalacji kanalizacyj-
nej (ryc. 176). Jednak dotąd nie przeprowadzono 
w tym miejscu odpowiednich badań pozwalają-
cych z całą pewnością twierdzić, że mamy tu do 
czynienia z fundamentem ściany szczytowej. Ten 
istotny fragment czeka na odsłonięcie i solidne 
udokumentowanie.

Wnętrze świątyni – tak istotne dla jej rekon-
strukcji – rozpoznano tylko w niewielkiej części 
prezbiterium w wykopie IV (ryc. 110) oraz ścia-
nie północnej w wykopie VII (ryc. 120). W prez-
biterium, bezpośrednio przy ścianie szczytowej, 
zachowały się relikty podstawy mensy ołtarzowej, 
wśród których udało się wyróżnić dwie fazy.
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Fazę starszą, wiążącą się z pierwszym po ukoń-
czeniu w 1347 r. budowy okresem użytkowania 
świątyni, można, jak się wydaje, łączyć z kamien-
nym zarysem podstawy ołtarza (oznaczony jako 
obiekt 26). Tworzyła ją warstwa kamieni o średni-
cach dochodzących nawet do 0,6 m, wypełniają-
ca w przybliżeniu prostokątny zarys o wymiarach 
3,2 × 4,0 m (ryc. 111), na której, na warstwie wy-
równawczej z zaprawy wapiennej, wzniesiono 
ceglany, prostokątny w rzucie ołtarz o wymiarach 
0,95 × 1,95 m, zachowany do wysokości 0,7 m. 
Dołem od tego trzonu odchodziły ceglane ra-
miona o trudnym do określenia przeznaczeniu 
(ryc. 115). Budując ołtarz, zastosowano wątek 
dwuwozówkowy, a lico starannie fugowano. Na 
kamienną podstawę w otoczeniu ołtarza poło-
żono posadzkę ceglaną, której nikłe pozostałości 
zachowały się tylko pod młodszą częścią ołtarza 
(ryc. 117). Trudno ją uznać za poziom użytkowy 
prezbiterium, raczej za warstwę wyrównawczą 
pod podstawę mensy ołtarzowej.

Po bliżej nie określonym czasie, może dopie-
ro w fazie rozbudowy kościoła, przebudowano 
także ołtarz, podwyższając jego otoczenie. Z fak-
tem tym należy najprawdopodobniej wiązać ślad 
ścianki o grubości 1,5 cegły z południowej strony 
starszej części, skierowanej na zachód, od której 
biegło w stronę południowej ściany świątyni węż-
sze (na jedną cegłę) ramię (ryc. 114, 116 i 117). 
Konstrukcje te wykonano niezbyt starannie, 
w wątku mieszanym. Opisaną część posadowiono 
bezpośrednio na wspomnianej wyżej posadzce.

W odkrytych skrawkach wnętrza kaplicy nie 
natrafiono na ślady filarów nośnych ani na kryptę 
grobową fundatora, którą, jak się wydaje, pobu-
dowano w czasie późniejszej przebudowy obiek-
tu, najpewniej przed jego śmiercią w 1368 r., bo 
w niej, jak wynika ze źródeł, złożono jego docze-
sne szczątki.

Powstałą w latach 1346–1347 kaplicę zamko-
wą Z. Krzymuska-Fafius określała – kierując się 
bardzo skromnymi przesłankami – jako jedno-
nawowy obiekt salowy (Krzymuska-Fafius 1957, 
220), zaś Z. Radacki rekonstruował ją najpierw 
jako trójnawową, pięcioprzęsłową budowlę halo-
wą, z parami filarów w środku (Radacki 1976, 71, 
ryc. 31; 1993, 390, ryc. 2), ale w swojej ostatniej 
pracy na ten temat rysuje ją z czteroprzęsłowym 
jednonawowym wnętrzem (Radacki 2000, 26 n., 
ryc. 3). W tej formie, otoczoną murem cmen-
tarnym (ale tylko do osi zachodniego szczytu), 

widział ją przez cały czas użytkowania, to jest do 
czasu rozbiórki. Natomiast wg J. Nekandy-Trep-
ki mur cmentarny miał otaczać całą świątynię  
(JNT 2000, 677, ryc. 643). W pierwszym tomie 
„Encyklopedii Szczecina” wydanej w 1999 r.  
K. Kalita-Skwirzyńska określiła kościół jako 
trójnawową halę z pięciobocznym prezbiterium 
i wieżą w elewacji zachodniej (Kalita-Skwirzyń-
ska 1999, 483).

Ponieważ w czasie badań wykopaliskowych 
w odsłoniętych skrawkach wnętrza nie natrafiono 
na filary, za podstawę pierwszej wersji rekonstruk-
cji Z. Radacki przyjął, że wysokość ścian kaplicy 
powinna wynosić 9–10 m oraz to, że na rysun-
kach Brauna i Hogenberga oraz Kothego kapli-
ca św. Jerzego posiadała trzy okna, co – zdaniem 
Autora – „z reguły odpowiadało trójnawowemu 
wnętrzu” (Radacki 1993, 392). Kiedy w 1992 r.  
R. Rogosz opublikował pierwsze doniesienie 
o wynikach badań archeologicznych, a w ślad za 
nim autor niniejszej pracy wypowiedział się na 
temat początków zamku, omówioną wyżej kapli-
cę uznaliśmy za „skromny obiekt jednonawowy 
z pięciobocznym prezbiterium” (Cnotliwy 1992a, 
19, ryc. 2; Rogosz 1992, 74, ryc. 12). Wcześniejsza, 
wielokrotnie dyskutowana rekonstrukcja kościoła 
zamkowego S. Buboltza, dotyczy później rozbu-
dowanego obiektu (Buboltz 1934, 17 n., ryc. 6).

W. Łopuch, powołując się na treść dokumen-
tu z 1346 r., uważa że zaraz po wybudowaniu 
kościół wraz z cmentarzem został otoczony ni-
skim, płytko fundamentowanym murem (W. Ło-
puch 1997, 43). Wyniki badań archeologicznych 
nie dostarczają jednak pewnych przesłanek po-
zwalających przyjąć, że w tym samym czasie ka-
plicę otoczono murem. Z pewnością nie był to 
mur oznaczony jako obiekt 25. Nie można jednak 
nie zwrócić uwagi na obecność fragmentu muru 
o nieokreślonej funkcji, oznaczonego jako obiekt 
nr 28, odkrytego w wykopie XII w odległości oko-
ło 4,5 m od prezbiterium (ryc. 113, 138 i 140). 
Jego kamienną podstawę o szerokości 0,75 m po-
sadowiono na warstwie Vd (2. połowa XIII w.), 
na niej wzniesiono ceglany mur o grubości 0,37– 
0,4 m (na 1,5 cegły), pochylony nieco w stronę 
kaplicy, zachowany na wysokość dwóch warstw 
cegieł. Obiekt ten jest bez wątpienia starszy od 
obiektu 25, bo warstwa Vc, która może się wią-
zać z jego rozbiórką, nakłada się na obydwa  
(ryc. 140). Jego usytuowanie, grubość i sto-
sunkowo płytkie fundamentowanie bardziej 
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odpowiadają współczesnemu pojęciu o murowa-
nych ogrodzeniach, niż mur o gabarytach poda-
nych w cytowanym wyżej dokumencie. Fakt, że 
został rozebrany tuż przed budową obiektu nr 25, 
zdaje się dodatkowo wskazywać na to, że mógł 
mieć charakter tymczasowego ogrodzenia. Peł-
niejsze wyjaśnienie jego funkcji utrudnia frag-
mentaryczność odkrycia oraz fakt, że natrafiono 
na niego tylko w jednym miejscu.

Kaplicy konsekrowanej w 1347 r. Barnim III 
nadał godność kolegiaty, którą w 1348 r. zatwier-
dził papież Klemens VI. W źródłach odnoto-
wano, że w 1355 r. odwiedził ją cesarz Karol IV 
(Hoogeweg 1824–1825, 270; Kalita-Skwirzyńska 
1995, 137).

IV.3.1.2. Faza II – rozbudowa świątyni (ryc. 179)
W swoich wcześniejszych pracach H. Dziur-

la uważał, nawiązując do poglądów S. Bubol-
tza (1934), że wkrótce po konsekracji kaplicy,  
a z pewnością po nadaniu jej rangi kolegiaty, 
Barnim III nadał jej formę bazyliki z transeptem 
(Dziurla 1959, 15; 1963, 163). Później jednak, 
być może pod wpływem poglądów Z. Radackiego 
(1976), skwitował sprawę ogólnikowym stwier-
dzeniem, że do dworu przylegała kaplica otoczo-
na murem (Dziurla 1985, 708). Natomiast Z. Ra-
dacki, znawca zachodniopomorskiej architektury 
zamkowej, wyznaje pogląd, potwierdzony także 
w ostatniej swojej pracy (2000), że kaplica prze-
trwała w pierwotnej formie do czasów rozbiórki, 
a jedyną zmianą, jaka nastąpiła około 1350 r., było 
otoczenie jej murem cmentarnym (Radacki 1976, 
69 n.; 2000, 27, ryc. 5, 2).

W literaturze dominują poglądy, że wkrótce 
po konsekracji, czyli najpewniej po 1347 r. przy-
stąpiono do rozbudowy świątyni. Analiza mate-
riału zabytkowego również nie jest w stanie po-
dać ścisłego terminu. Istnieją jednak, choć niezbyt 
pewne, przesłanki, że fakt ten miał miejsce do-
piero w 2. połowie XIV w. Mianowicie w zasypi-
sku wykopu fundamentowego jednego z filarów 
fundamentowych obiektu nr 25 obok fragmentów 
naczyń datowanych na 1. połowę XIV w. (siwy 
dzban typu I, odmiany 1) czy ogólnie na XIV w. 
(siwy dzban typu I, odmiany 3), znalazł się siwio-
ny garnek z płaskim dnem typu VII, forma nie-
znana w Szczecinie do połowy XIV stulecia.

Wyniki badań archeologicznych wskazują, że 
opisaną wyżej kaplicę otoczono od zewnątrz po-
tężnie fundamentowanym murem (obiekt 25),  

obiegającym prezbiterium w odległości 5–5,5 m  
(ryc. 110). Relikty tego obiektu odkryto już  
w 1948 r. na dziedzińcu głównym i w obrębie 
skrzydła północnego. Odcinek na dziedzińcu 
o długości 11,5 m odsłonięto powtórnie i do-
kładniej udokumentowano w 1977 r. (ryc. 113). 
Znacznie dłuższa część tego obiektu odkryta 
w skrzydle północnym zamku jest znana wyłącz-
nie z dokumentacji geodezyjnej, nie zawierającej 
danych o sposobie budowy.

Przy budowie obiektu 25 zastosowano zupeł-
nie inne niż w kaplicy fundamentowanie, wspar-
te na potężnych słupach o szerokości wynoszącej 
górą 2,3 m, osadzonych najpewniej (nie dokopa-
no się do stopy fundamentowej) na gruncie no-
śnym w odległości 4 m od siebie. Wykonano je 
w wykopie wąskoprzestrzennym wypełnionym 
dołem wielkimi kamieniami, niezbyt dokładnie 
przesypywanymi piaskiem z ułamkami cegieł, 
skoro do momentu odsłonięcia zachowały się 
między nimi puste przestrzenie. Partię stropową 
zalano zaprawą wapienną. Słupy spięto łękami na  
1,5 cegły, a na nich posadowiono mur o grubości  
0,97–1,05 m, dochodzącej miejscami, jak podaje 
Z. Krzymuska-Fafius (1957, 224), do 1,24 m, co 
odpowiadałoby w przybliżeniu trzem stopom za-
lecanym w dokumencie rozjemczym.

W murze ceglanym do wysokości łęków nie 
zastosowano regularnie powtarzanego wątku, 
natomiast w wyższej partii zaobserwowano wią-
zanie polskie, jednowozówkowe w układzie ko-
wadełkowym. Po zewnętrznej stronie ściany, na 
jej załamaniach, rozmieszczono w nieregular-
nych odstępach płaskie lizeny na długość dwóch 
cegieł, po jednej przy każdej podstawie łęku  
(ryc. 136, 137). Przestrzenie pod łękami, między 
słupami, wypełniono cegłą i kamieniami, układa-
nymi wprost na ziemi. Owo wypełnienie wysta-
wało na zewnątrz lica muru i sięgało mniej więcej 
tylko do połowy jego grubości (ryc. 135, 136).

Odmienny sposób fundamentowania niż 
stwierdzony w prezbiterium zdaje się wskazywać, 
że do rozbudowy kościoła zaangażowano inną 
strzechę murarską.

Do budowy obiektu nr 25 użyto dobrze wypa-
lonej cegły o wymiarach mieszczących się w na-
stępujących granicach: długość 268–278 mm, 
szerokość 110–128 mm, grubość 74–88 mm. Jak 
wykazała analiza trzech pobranych próbek, do 
łączenia cegieł używano zaprawy składającej 
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się w 30–40% ze spoiwa bazalnego wapnistego,  
a w 19,8–20,4% z węglanu wapnia i wypełniacza 
w postaci drobnoziarnistego piasku (z rzadkimi 
grubszymi ziarnami), z przymieszką grudek wap-
nia lub okruchów cegieł. Zaskakujący skład mia-
ła czwarta próbka pobrana ze wschodniego lica 
muru, a nie, jak suponował Z. Radacki, z rumo-
wiska budowlanego (Radacki 1993, 393). Zaobser-
wowano na niej – co niezwykle ważne – warstwę 
malarską barwy różowoczerwonej, zawierała też 
większą niż w innych próbkach proporcję wapna 
do piasku o znacznej rozpiętości średnicy ziaren 
– od 0,5–5,0 mm. Próbka ta zdaje się sugerować, 
aczkolwiek ze względu na stwierdzenie jej tylko 
w jednym miejscu należałoby to przyjąć z pewną 
rezerwą, że lico zewnętrzne ściany było pokryte 
barwnym, czerwonawym tynkiem, co było zgod-
ne ze zwyczajami panującymi od czasów antycz-
nych po nowożytność (za Radackim 1993).

W literaturze obiekt nr 25 określano zwyczajnie 
– jako mur otaczający kaplicę (Dziurla 1985, 708) 
lub – idąc za dokumentem z 1346 r. – nazywano 
go murem cmentarnym, a także – kierując się jego 
potęgą – murem cmentarno-obronnym (Krzymu-
ska-Fafius 1957, 224; Radacki 1976, 71), ale są 
też zdania przypisujące mu inną funkcję (W. Ło-
puch 1997, 42–43). Przebieg muru rekonstruowa-
no różnie. W swojej rekonstrukcji rzutu obiektu  
Z. Radacki obrysował nim (linią przerywaną) naj-
pierw (1976; 1993) całą kaplicę, sytuując go także 
w odległości około 8,5 m od szczytu zachodniego, 
ale ostatnio (2000) doprowadził go tylko do wy-
sokości lica zachodniej fasady (Radacki 1976, 71,  
ryc. 31; 1993, 390, ryc. 2; 2000, 26 i 27, ryc. 4 
i 5). Pierwotną wersję tego autora przyjęli także  
R. Rogosz i J. Nekanda-Trepka (Rogosz 1992, 55,  
ryc. 12; JNT 2000, 677, ryc. 643). Wersja R. Ro-
gosza stoi w sprzeczności z tym, co pisze w pod-
sumowaniu swej pracy. Mianowicie wiąże in-
teresujący nas tu mur z ambitem kościoła, który 
przecież nie mógł przebiegać tak, jak pokazano 
na cytowanej publikowanej przez niego rycinie.  
W 1992 r., kategorycznie odrzucając określanie 
tego obiektu za mur cmentarny, razem z R. Ro-
goszem wypowiedzieliśmy się za uznaniem go 
za ściśle związany z bryłą kościoła przebudowa-
nego w formie bazyliki z transeptem, za pozosta-
łość ściany ambitu (Cnotliwy 1992a, 20 n.; Rogosz 
1992, 75). Interpretacja ta wywołała ożywioną 
wymianę poglądów (por. Radacki 1993; Cnotliwy 
1993). Ponieważ jednoznaczne ustalenie funkcji 

obiektu nr 25 posiada zasadnicze znaczenie dla 
określenia kształtu kościoła zamkowego, warto 
przytoczyć argumenty obydwu stron.

Przeciwstawiając się naszej (R. Rogosza i mo-
jej) interpretacji, Z. Radacki przytoczył aż siedem 
argumentów podważających naszą tezę:
1. Obiekt 25 nie może być ścianą obejścia, bo li-

zeny rozmieszczone w jego zewnętrznym 
licu „powinny występować w regularnych od-
stępach” (a tak nie jest) i „stanowić element 
konstrukcyjny” wiążący się z przesklepieniem 
wnętrza. W przeciwnym razie spełniają je-
dynie „funkcję murarsko-estetyczną”. Argu-
mentuje dalej, że „kształtki sklepienne zna-
lezione w obrębie sakralnej budowli świadczą 
o przesklepieniu wnętrza”. Takowych nie 
odnotowano jednak w znanych mi znale-
ziskach (aczkolwiek o znalezieniu jednej 
kształtki wspomina Z. Radacki już w pracy  
z 1976 r. (Radacki 1976, 71), co oczywiście nie 
dowodzi braku sklepień, ale czy także w obej-
ściu? Nie wydaje się, aby estetyczną funkcję li-
zen zastosowano do muru cmentarnego (naj-
prawdopodobniej pokrytego także barwnym 
tynkiem) i aby ich obecność wykluczała moż-
liwość uznania obiektu 25 za ścianę obejścia.

2. Kontrargument sformułowany w tym punk-
cie polega na nieporozumieniu wynikającym 
z pobieżnej lektury podważanych tekstów 
(R. Rogosza i mojego z 1992 r.). Mianowicie 
Z. Radacki z informacji R. Rogosza na temat 
obecności przyfundamentowego łuku kon-
strukcyjnego (tylko jednego, o niezbyt oczy-
wistej funkcji, por. uwagi na ten temat poczy-
nione powyżej) między dwoma przyporami 
prezbiterium, wnioskuje że z tego powodu 
dopatrywaliśmy się adaptacji przypór do roli 
filarów międzynawowych. Takiego wniosku, 
który w przypadku przypór prezbiterium 
byłby oczywistą niedorzecznością, w tekście 
R. Rogosza nie sposób się doszukać (Rogosz 
1992, 75, ryc. 10). Natomiast ewentualność ta-
kowej adaptacji przypór dostawionych z całą 
pewnością do północnej i południowej ściany 
kaplicy (o czym niżej) jest moim pomysłem 
(Cnotliwy 1992a, 19 n.). Należy jednak przy-
znać rację Z. Radackiemu, że brak na to bez-
spornych dowodów.

3. Dla Z. Radackiego sprzecznością jest występo-
wanie datowanej na XVI w. posadzki ceglanej 
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między prezbiterium a ścianą ambitu, dato-
waną na 2. połowę XIV w. Tymczasem jest to 
ostatni jej poziom, ułożony na grubych war-
stwach niwelacyjnych z materiałami zabytko-
wymi z końca XV i początku XVI w. (warstwy 
Va i VIa wykopie IV i Va w wykopie XII). Pod 
posadzką znaleziono m.in. także kawałki tyn-
ku z zachowaną warstwą malarską o czerwo-
naworóżowawym zabarwieniu, pochodzące 
zapewne z wnętrza świątyni, a dalszy, podob-
nie zabarwiony kawałek został wydobyty z ze-
wnętrznego lica obiektu 25 i poddany analizie 
specjalistycznej. Nie wydaje się, aby w iden-
tyczny sposób potraktowano kościół i otacza-
jący mur cmentarny; obydwa elementy musia-
ły stanowić jedną całość.

4. Dalszy zarzut dotyczy kwestii, że gdyby obiekt 
25 miał być ścianą obejścia, to w odległości za-
ledwie 0,7 m nie stawiano by tuż po jej wznie-
sieniu budynku świeckiego (chodzi o obiekt 
nr 4), bo część ambitu traciła przez to światło 
dzienne. Wyniki badań w wykopie XII (war-
stwy IIId–b) wskazują, że jednak najpierw 
zbudowano obiekt nr 4, jako w pewnym sen-
sie replikę starszego, później dopiero obiekt 25, 
i to nie w odległości 0,7, a 1,7 m, co w sumie 
oddala stawiany zarzut.

5. Dużą wagę przywiązał Z. Radacki do rysun-
ku z 1607 r. informującego, że nawę boczną 
bazyliki (a więc nie kaplicy – podkreślenie 
moje) użytkowano jako wozownię. Miało się 
to stać po 1503 r.(?), kiedy po poszerzeniu 
obszaru zamkowego mur cmentarny stracił 
swoje znaczenie jako ochrona kaplicy. Wte-
dy to powierzchnię przykościelnego cmenta-
rza przykryto posadzką z odpadowych cegieł,  
a całą przestrzeń nakryto dachem pulpito-
wym i przeznaczono na wozownię. Nie wziął 
jednak pod uwagę, że na cytowanym rysun-
ku kościół przytyka prawie do świeckiego 
budynku zamkowego, a więc jeśli by około  
1503 r. zlikwidowano tzw. mur cmentarny, 
to między obydwoma obiektami powinien 
być znacznie większy prześwit – o szerokości  
7–8 m (ryc. 182). Nasz oponent nie wziął pod 
uwagę, że mur otaczający świątynię miał mieć, 
jeśli wierzyć zapisom dokumentu rozjemcze-
go z 1346 r., jedynie 5 stóp wysokości, tj. około 
1,5 m, co absolutnie nie odpowiada proporcji 
ściany nawy w stosunku do całej bryły kościo-
ła, które uwidoczniono na cytowanej rycinie. 

Jest rzeczą oczywistą, że pomimo podważa-
nia wiarygodności rysunku, oddaje on, acz-
kolwiek nieudolnie i z oczywistymi błędami, 
zbliżoną do rzeczywistości formę świątyni, 
w której w jednej z naw urządzono wozownię 
w okresie rozgardiaszu religijnego po refor-
macji. Tak więc argumentacja Z. Radackiego 
nie przekonuje.

6. W czasie badań terenowych, z powodu lo-
kalizacji wykopów, a przede wszystkim ze 
względu na zniszczenie środkowej części 
świątyni przez późniejszą piwnicę skrzydła 
zachodniego, nie natrafiono na obecność fila-
rów międzynawowych, co znacznie utrudnia 
rekonstrukcję wnętrza. Filary jednak musiały 
istnieć, skoro w 1498 r. na jednym z nich za-
wieszono tablicę pamiątkową oraz kapelusz 
i miecz ofiarowane Bogusławowi X przez 
papieża Aleksandra VI (Bollnow 1937, 6; Ra-
dacki 1976, 237, przyp. 83). Już wcześniej 
ostrożnie sugerowałem, czy podstaw filarów 
międzynawowych nie można by się dopatry-
wać w – dostawionych do fundamentów ścian 
bocznych kaplicy – potężnych elementach, 
które określiłem mianem przypór? (Cnotliwy 
1992a, 19 n.). Jednak nie archeologowi o tym 
rozstrzygać.

7. Podniesienie krótko po konsekracji kaplicy 
św. Ottona do rangi kolegiaty, nie oznacza – 
zdaniem naszego oponenta – że musiała być 
budowlą bazylikalną, ale też ani ja, ani R. Ro-
gosz z tego tytułu nie wnioskowaliśmy o jej 
architektonicznej formie.

Wszystkie omówione wyżej argumenty nie ne-
gują możliwości uznania obiektu nr 25 za funda-
ment ściany obejścia. Z. Radacki nie nawiązuje do 
nich w opublikowanej kilka lat później pracy na 
temat szczecińskiego zamku, ale wysuwa nowe, 
mające świadczyć przeciw ambitowi. Mianowicie 
zauważył, że w świątyniach z ambitem poziom 
użytkowy prezbiterium powinien być wyżej niż 
w obejściu (Radacki 2000, 28). Tymczasem, jak 
wskazują pomiary (por. ryc. 110–112), zachowane 
otoczenie ołtarza znajduje się rzeczywiście kilka-
dziesiąt centymetrów poniżej zachowanej w am-
bicie posadzki datowanej na XVI w. Należy jed-
nak pamiętać, że ową posadzkę, ostatni poziom 
użytkowy tej części obiektu, położono na grubej, 
podwyższającej obejście, warstwie niwelacyjnej 
po dokonanym remoncie świątyni, a zachowane-
go otoczenia ołtarza nie można z całą pewnością 



212

Część IV. Zamek książęcy między 1346 a 1575 r.

przyjąć za poziom użytkowy prezbiterium. Tak 
więc wytoczony argument, który traktuję z należ-
ną powagą, w świetle przytoczonych danych nie 
wyklucza w sposób oczywisty możliwości funk-
cjonowania obejścia.

Znamienne, że w dotychczasowych rozwa-
żaniach na temat funkcji interesującego nas tu 
muru, nie zwracano uwagi na jego niebywale, jak 
na ogrodzenie cmentarza, solidne fundamentowa-
nie, i grubość – przy wysokości zaledwie 5 stóp, 
określonej w dokumencie rozjemczym. Nie jestem 
w stanie przytoczyć ani jednej analogii do obiek-
tu o takim charakterze. Trudno oprzeć się wraże-
niu, że już w momencie przystąpienia do budowy, 
przerwanej przez podburzonych mieszczan, ksią-
żę miał inną, godną panującego, bardziej okaza-
łą wizję kościoła zamkowego niż podana za wzór 
skromna, szpitalna kaplica św. Jerzego, której 
z nieznanych powodów nie ujawnił. Zastanawia 
też, dlaczego trzeźwo myślący mieszczanie zgo-
dzili się (niestety nie wiemy nic o przebiegu nego-
cjacji) na budowę ogrodzenia cmentarza, które bez 
wątpienia – chyba także na ówczesną miarę – było 
zbyt potężne. Można przypuszczać, że już wtedy 
książę zamierzał wykorzystać mur jako podstawę 
ścian rozbudowanej świątyni.

Ogólną rekonstrukcję rozbudowanego kościo-
ła umożliwiają konkretne, aczkolwiek fragmen-
taryczne, odkrycia i jedyne znane świadectwo 
ikonograficzne powstałe w 1607 r., a więc ponad  
30 lat po jego rozbiórce. Kwestionowana wiary-
godność tego rysunku może dotyczyć nieporad-
ności wykonawcy, autentyczności jego wiedzy 
o obiekcie, tego, czy znał go z autopsji, czy z prze-
kazu osób trzecich, ale nie ujęcia najogólniejszej 
formy. Nie przypuszczam, aby wyolbrzymienie 
bryły kościoła na rycinie wiązało się z chęcią pod-
kreślenia jej znaczenia w obrębie zamku, co miało 
być zgodne z duchem reformacji, jak pisze Z. Ra-
dacki (1976, 81). Na rycinie jest czytelny transept 
wysunięty z bryły, widoczna nawa boczna przy-
kryta dachem pulpitowym, zaopatrzona w kilka 
par okien. Rysownik wyraźnie nie poradził sobie 
z przedstawieniem części prezbiterialnej, która 
nijak nie przystaje do zarysów fundamentów zna-
nych z wykopalisk. Natomiast należy podkreślić 
brak na rysunku tak często dyskutowanego muru 
otaczającego cmentarz, funkcjonujący, jak wska-
zują odkrycia, jeszcze w 1. połowie XVI w.

W konsekwencji, nie wdając się w szczegóły 
(pozostawiam je do rozważań specjalistom śred-

niowiecznej architektury sakralnej), można naj-
ogólniej zasugerować, że kościół zamkowy pod 
wezwaniem św. Ottona miał finalnie postać trój-
nawowej bazyliki z transeptem, prezbiterium 
i jego obejściem. Jeśli przyjąć, że zachodni szczyt 
znajdował się w tym samym miejscu, jak się to 
przyjmuje dla kaplicy, po rozbudowie świątynia 
posiadała około 43 m długości (a gdzie wtedy by-
łaby wieża?) i 21 m szerokości.

Inną wersję proponuje W. Łopuch. Mianowi-
cie uważa, że po rozbudowie była to trójnawowa, 
sześcioprzęsłowa bazylika bez transeptu, gdyż 
jego obecności nie potwierdziły badania archeolo-
giczne (bo nie były w stanie, z powodu zniszczeń 
spowodowanych budową skrzydła zachodniego 
– dopisek E.C.), z ambitem od wschodu, z wieżą 
przy zachodnim szczycie. Zaś w miejscu, gdzie 
występ na rysunku z 1607 r. sugeruje istnienie 
transeptu, rekonstruuje kruchtę (W. Łopuch 1997, 
45, ryc. 2).

Świątynia była zbudowana z cegieł o zróż-
nicowanej wielkości, których długość mieściła 
się w granicach 268–278 mm, szerokość 110– 
128 mm, a grubość 74–86 mm. Ściany pokrywał 
barwny tynk potwierdzony specjalistycznymi ana-
lizami. Krawędzie otworów okiennych zdobiły 
glazurowane, ciemnobrązowe lub częściej brązo-
wozielonkawe kształtki, co potwierdzają znalezi-
ska z warstw zalegających w obejściu (w wykopie 
IV warstwy Va i VI, w wykopie XII warstwa Va). 
Cegły glazurowane nie wystąpiły w świeckiej czę-
ści zamku. Okna były wyposażone w różnobarw-
ne szybki szklane: najczęściej seledynowe, rza-
dziej niebieskie, jasnobłękitne, brązowe i prawie 
czarne, sporadycznie bezbarwne. Niektóre okna 
były wyposażone w witraże ze szkieł malowanych 
farbami brązową i niebieską w słabo czytelne wzo-
ry geometryczne (ryc. 37: 17–18). Kawałki szybek 
pojawiły się licznie w warstwach dokumentują-
cych zniszczenia pożarowe i prace remontowe 
z początku XVI w. (wykop IV, warstwa Vf, wy-
kop XII warstwa Va). Warto zauważyć, że w czę-
ści świeckiej zamku znaleziono wyłącznie szybki 
seledynowe, a brak było barwnych witraży. Dach 
pokrywały ceramiczne dachówki.

Kościół miał posiadać wieżę, którą S. Buboltz 
i W. Łopuch wiążą z zachodnią fasadą (Buboltz 
1934, 19; W. Łopuch 1997, 45, ryc. 2), natomiast 
inni badacze uznawali ją, nie określając loka-
lizacji, za wolnostojącą. Około 1500 r. (może  
w 1491 r., jak podaje Radacki za Friedebornem) 
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wieża runęła, następnie została rozebrana (Lem-
cke 1909, 16; Krzymuska-Fafius 1957, 218; Ra-
dacki 2000, 29; Kalita-Skwirzyńska 1995, 137). 
Po runięciu wieży na dziedzińcu z południowej 
strony kościoła zbudowano drewnianą dzwon-
nicę, którą pokazuje rycina z 1607 r. (ryc. 182).  
W czasie badań nie natrafiono ani na ślady wieży, 
ani dzwonnicy.

W kościele istniała zapewne krypta, w której 
złożono doczesne szczątki Barnima III, zmarłe-
go w 1368 r. (Krzymuska-Fafius 1957, 218; Rymar 
1995, II: 121 n.). K. Kalita-Skwirzyńska wysunęła 
ostatnio niczym nie podparte przypuszczenie, że 
krypta grzebalna mogła być w miejscu zbudowa-
nego około 1400 r. obiektu nr 3 (Kalita-Skwirzyń-
ska 1995, 137). W trakcie użytkowania świątyni 
między filarami powstało kilka kaplic i ołtarzy 
(Buboltz 1934, 19; Radacki 2000, 28; Kalita-Skwi-
rzyńska 1995, 137). 

Około 1400 r. w wąskie przejście między obej-
ściem a murem wbudowano pięcioboczną, pod-
piwniczoną budowlę przylegającą ściśle dłuż-
szym bokiem do ściany ambitu, oznaczoną tu 
jako obiekt nr 3 (ryc. 176 i 180). Odkryta w obec-
nym skrzydle północnym, nie była wraz z oto-
czeniem przedmiotem badań archeologicznych, 
ale trudno o niej nie wspomnieć przy omawianiu 
kościoła. Jako niezbyt pewną podstawę datowania 
obiektu przyjęto wymiary cegły i sklepienie krzy-
żowo-żebrowe analogiczne do zastosowanego 
w klasztorze augustiańskim w Jasienicy. Budowli 
przypisywano najpierw funkcję baszty obronnej, 
następnie piwnicy – skarbca książęcego (Krzy-
muska-Fafius 1957, 226; Radacki 1976, 74; JNT 
2000, 677), zaś ostatnio uważa się ją za prywat-
ną kaplicę księcia, rekonstruowaną jako wolno 
stojący, piętrowy obiekt z dostępem przez ganek 
w murze obronnym (Radacki 2000, 34, ryc. 16). 
W czasie rozbiórki kościoła w renesansowej już 
kaplicy w skrzydle północnym zachowano część 
piwniczną, z przeznaczeniem na kryptę grzebal-
ną rodziny książęcej.

U schyłku XV, a najpóźniej na początku XVI w. 
prezbiterialną część świątyni dotknął pożar powsta-
ły zapewne w ołtarzu, co dokumentuje warstwa 
spalenizny w wykopie IV. Strawił ołtarz, naru-
szył okna, co potwierdzają kawałki szybek, nie-
które nadtopione, w warstwach Vf w wykopie IV 
i Va w wykopie XII. Wydaje się, że szybko, ale po  
1508 r., przystąpiono do koniecznych napraw. 
Datę określa srebrny denar Jakuba z Liebersteinu 

wybity w Moguncji w latach 1504–1508, znalezio-
ny we wspomnianej spaleniźnie, do której dostał 
się już po pożarze, bo nie nosi śladów działania 
ognia. Wyraźnie czytelne ślady prac remontowych 
zachowały się szczególnie w warstwie Va w wy-
kopie XII. Ich wykonywanie w 1. połowie XVI w.  
potwierdza nie tylko wspomniana wyżej moneta, 
ale także obecność naczyń szklanych, m.in. frag-
ment wielobocznej szklanicy typu fletowego i frag-
ment naczynia toczonego z białej glinki. Prace re-
montowe zakończyły niwelacje ziemne w obejściu 
i położenie posadzki ceglanej.

Wydaje się jednak, że kościół nigdy już nie od-
zyskał dawnej świetności, może nawet nie spra-
wowano w nim funkcji liturgicznych, skoro, jak 
pisze Z. Krzymuska-Fafius, już od 1540 r. był 
użytkowany (przynajmniej nawa południowa) 
jako wozownia, a w 1573 r., a więc krótko przed 
rozbiórką, w jednej z kaplic zamieszkiwali stola-
rze (Krzymuska-Fafius 1957, 220).

IV.3.1.3. Pochówki w obrębie kościoła
W obrębie obejścia i w nawach bocznych od-

kryto w sumie 18 pochówków ludzkich (ryc. 113, 
120 i 128). Zmarłych składano do grobu głową 
w kierunku zachodnim, wyjątkowo na wschód 
(grób nr 4 w wykopie IV). Chowanie zmarłych 
w pozycji wyprostowanej, na osi wschód – zachód, 
głową w kierunku zachodnim ustaliło się po przy-
jęciu chrześcijaństwa, upowszechniając się szcze-
gólnie od XIII w., ale jak wskazują obserwacje 
poczynione na wielkich cmentarzyskach, zdarza-
ły się liczne odstępstwa od tej zasady (por. Woj-
tasik 1968, 209 n.; Malinowska-Łazarczyk 1982,  
t. I, 24 n.; Bojarski 2007, 267 n.). W grobie nr 2/77 
złożono szczątki dwóch osobników, a oprócz tego 
znajdowały się luźne kości innych. W grobach 
4/77 i 5/77 obok pochowanych osób złożono po-
jedyncze czaszki pochodzące ze starszych po-
chówków. W pierwszym z nich, męskim, czaszka 
(płeć nieokreślona) znajdowała się bezpośrednio 
nad szkieletem, w drugim, kobiecym, czaszkę tej 
samej płci złożono przy nogach. W dziewięciu 
przypadkach zmarłych pochowano w prostych 
drewnianych trumnach zbitych gwoździami z li-
chego drewna iglastego, bez okuć. Tylko w gro-
bie męskim nr 7/77 była solidna trumna dębowa.  
W ośmiu przypadkach zmarłych pogrzebano 
bez trumien, co na niektórych cmentarzyskach 
śred niowiecznych, np. w Cedyni, stosowano bar-
dzo często (Malinowska-Łazarczyk 1982, I: 21). 
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Nie znaleziono przy nich ani śladu zmurszałe-
go drewna, ani obecności gwoździ trumiennych. 
Kompletny brak wyposażenia grobów uniemoż-
liwia rozważania na temat pozycji społecznej 
zmarłych, choć, biorąc pod uwagę ścisły związek 
świątyni z księciem, można wnosić, że były to 
osoby z jego otoczenia.

Dzięki badaniom antropologicznym zespo-
łu pod kierunkiem F. Rożnowskiego udało się 
określić płeć 16 osobników (Rożnowski i in. 2006,  
531 n.). W dziewięciu grobach pochowano męż-
czyzn, w sześciu kobiety a w jednym dziecko 
(grób nr 4/74c). Większość mężczyzn zmarła 
w wieku 30–50 lat (7 osobników), dwóch w wieku 
20–30 lat. Większość kobiet zmarła mając 30–50 
lat, a tylko jedna dożyła starczego wieku (grób  
nr 4/74b). I ciekawe, że właśnie bezpośrednio nad 
jej szczątkami pochowano dziecko, zapewne nie 
jej własne, ale związane więzami rodzinnymi.

W kilku przypadkach natrafiono na pochówki, 
złożone dokładnie jeden na drugim. Wiele wska-
zuje, że były to groby rodzinne. Tak było najpew-
niej w przypadku grobu 1/77a–b, w którym naj-
pierw pogrzebano kobietę, później mężczyznę, 
a także w przypadku grobów 7/77 – mężczyzna 
i 5/77 – kobieta. Interesujący jest grób 4/74, w któ-
rym najpierw pochowano dorosłego mężczyznę, 
następnie kobietę w wieku starczym, na której zło-
żono trumienkę ze szczątkami dziecka (nie okre-
ślono płci). Także groby 1–4/73 nakładają się na 
siebie. Niestety, choć w tym przypadku wiemy, że 
w najstarszym złożono mężczyznę w wieku 30–50 
lat, płci i wieku następnych nie udało się określić.

Na skutek przeróżnych niwelacji nie udało się 
w ani jednym przypadku ustalić stropu jam gro-
bowych, natomiast ich dolne partie były wkopane 
w warstwy pochodzące sprzed powstania kaplicy  
(w wykopie XII warstwa Vd), powstałe w okresie jej 
budowy (w wykopie IV warstwa VIIIa, w wykopie 
VII warstwa VI), ale głównie w warstwę Va w wy-
kopie XII, powstałą po zbudowaniu, następnie ni-
welowaną podczas prac związanych z remontem 
kościoła po pożarze w 1. połowie XVI w. Wiele 
wskazuje, szczególnie sytuacja grobu nr 5/77 naru-
szającego warstwę Vc w wykopie XII, nakładającą 
się na fundament obiektu 25, że pierwsze pochówki 
miały miejsce dopiero w rozbudowanym kościele.

Pomiary geodezyjne wskazują, że dna jam gro-
bowych zalegały na różnych poziomach. Najgłębsze 
pochówki stwierdzono w bocznej nawie odsłoniętej 

w wykopie VII, których jedna grupa sięga poziomu 
20,78–20,81 m n.p.m. (groby nr 3/74–4/74a–c), dru-
ga 21,20–21,22 m n.p.m. (groby 1–2/74). Wyraźnie 
wyżej zalegają pochówki w rejonie prezbiterium. 
Tu najgłębsze stwierdzono na poziomie 21,55– 
21,56 m n.p.m. (groby 1/73 i 5/77), płytsze na pozio-
mie 21,82–21,98 m n.p.m. (groby 2/77 i 6/77). Tuż 
poniżej stropu warstwy Va, na wysokości 22,62 m 
n.p.m. znajdował się grób nr 3/73, może najmłod-
szy, gdyż zalegał nad trzema starszymi.

Nie jest możliwe, ze względu na brak wyposa-
żenia, określenie ścisłej chronologii poszczegól-
nych grobów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
za jeden z najmłodszych można uznać pochówek 
nr 5/77, w którego jamie grobowej obok starsze-
go typu ułamków naczyń siwych (m.in. garnki 
kuliste typu I i II, dzban typu I), znalazło się kil-
ka fragmentów naczyń toczonych z białej glinki, 
typowych dla schyłku XV i XVI w., oraz kawałek 
seledynowej szybki okiennej, jakie pojawiły się 
w obejściu po pożarze w prezbiterium odnotowa-
nym w 1. połowie XVI w. Z tego samego czasu 
może pochodzić również grób nr 3/73, płytko za-
głębiony w warstwie Va, pod ostatnim poziomem 
posadzki ceglanej w obejściu.

IV.3.2. Rozwój zabudowy świeckiej części zamku

IV.3.2.1. Realizacje Barnima III
W zamierzeniach Barnima III była również 

rozbudowa świeckiej części zamku. Z dokumen-
tu rozjemczego z 1346 r. wynika, że chodziło 
o wzniesienie domu mieszkalnego i otoczenie 
dziedzińca murem obronnym (ryc. 178, 179). Wy-
daje się, że dość istotnym zagadnieniem jest okre-
ślenie chronologii i kolejności realizacji tych i in-
nych obiektów zabudowy zamkowej. Dokument 
nie wspominał o innych ujawnionych w trak-
cie badań obiektach, nie określał też terminów 
ukończenia budowy domu książęcego i muru 
obronnego, jak w przypadku kaplicy. Z badań 
archeologicznych wynika, że mur obronny z nie-
znanych powodów nie doczekał się realizacji za 
życia księcia, choć nie brak na ten temat innych 
poglądów stosunkowo świeżej daty. Mianowicie 
W. Łopuch i J. Nekanda-Trepka bez uzasadnie-
nia podają, że już w 1 fazie gotyckiej, a więc za 
panowania Barnima III, zamek, oddzielnie część 
świecka i sakralna, miały być otoczone murami 
(W. Łopuch 1997, 43; JNT 2000, 677, ryc. 643). 
Brak kontaktu stratygraficznego między domem 
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książęcym (obiekt nr 1) a zespołem kościelnym 
i innymi obiektami świeckimi, uniemożliwia ści-
ślejsze określenie kolejności i okresu realizacji.

Możemy się tylko domyślać, że budowę ka-
miennego domu dla rodziny książęcej (w niniej-
szym opracowaniu oznaczony jako obiekt 1) roz-
poczęto zapewne jednocześnie z budową kaplicy. 
Źródła nie informują o dacie jego ukończenia, 
można tylko przypuszczać, że stało się to naj-
później wkrótce po ukończeniu świątyni, niewy-
kluczone, że już w 2. połowie XIV w. (ryc. 179 
i 182). Nowy dom księcia posadowiono w północ-
nej części dziedzińca, tuż przy murze obronnym 
miasta, jak to pokazuje wielokrotnie już cytowa-
na rycina z 1607 r., na której jest przedstawiony 
w jednym ciągu razem z kościołem (ryc. 182). Re-
likty tego obiektu, zachowane w postaci piwnicy 
złożonej z trzech pomieszczeń, odkrył A. Kąsi-
nowski w północnym skrzydle zamku i zidentyfi-
kował z określonym w dokumencie rozjemczym 
jako dom książęcy. Mury kapitalne o grubości 
1,5 m wzniesiono z kamieni i cegły o wymiarach  
265–285 × 123–134 × 81–92 mm.

Według ustaleń zawartych w tym dokumen-
cie miał to być budynek kamienny (Stenhus), 
piętrowy, z przesklepioną piwnicą, mający 100 
stóp długości, 30 szerokości i 25 wysokości, czy-
li w przeliczeniu według długości stopy cheł-
mińskiej wynoszącej 28,8 cm (Fenna 2004, 259) 
powinien mieć wymiary 28,8 × 8,64 × 7,20 m, 
w przeliczeniu Z. Radackiego 29 × 8,7 × 7,25). 
Tymczasem według pomiarów A. Kąsinowskie-
go, odkryty budynek, składający się z trzech po-
mieszczeń piwnicznych, miał w rzucie 25,8 × 
10,8 m. Z nieznanych przyczyn jest o 3 m krótszy 
i 2,1 m węższy w stosunku do rozmiarów poda-
nych w dokumencie rozjemczym. Z tego wzglę-
du Z. Radacki już w 1976 r. podał w wątpliwość, 
podtrzymaną także w późniejszych pracach, 
identyfikację odnalezionych reliktów z owym 
„stenhusem” z dokumentu, uznając że może cho-
dzić o dwa obiekty realizowane w różnym czasie 
(Radacki 1976, 67; 1993, 393 n.; 2000, 26 n.). W 
konsekwencji wysunął przypuszczenie, że chodzi 
tu raczej o relikty niepodpiwniczonego budynku, 
oznaczonego w niniejszym opracowaniu jako nr 
4 (ryc. 176), usytuowanego prostopadle do miej-
skiego muru obronnego. Szerokość tej budowli 
(długość jest nieznana) nie przekraczała 9,25 m, 
najpewniej była zbliżona do 9 m, co według niego 
odpowiadało wymiarom podanym w dokumencie 

rozjemczym. A dalej, biorąc za podstawę usytu-
owanie południowej ściany szczytowej, wyliczył, 
że była oddalona od muru 28–29 m, co uznał za 
odpowiadającą długości planowanego „stenhu-
su”. Nie wziął jednak pod uwagę, że między ten 
budynek a mur obronny wcisnął się dom książę-
cy widoczny na rycinie z 1607 r., skracając przez 
to przypuszczalną długość. Argumentacja tej 
hipotezy nie przekonuje choćby dlatego, że nie 
uwzględnia podpiwniczenia, a także ze wzglę-
du na uwarunkowania chronologiczne związane 
z obiektem nr 4 (por. akapit poniżej). Mimo wy-
rażonych wątpliwości, Autor ten jeszcze w tej sa-
mej pracy (Radacki 1976, 68) zgodził się z A. Ką-
sinowskiego lokalizacją „stenhusu”.

Przeprowadzone badania archeologiczne po-
zwalają w znacznej mierze rozwikłać dzieje za-
budowy zachodniej i południowej strony dzie-
dzińca. Wydaje się, że istotnym zagadnieniem jest 
– w nawiązaniu do części sakralnej – kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów zamkowych. 
Wyniki badań przeprowadzonych w części D wy-
kopu XII, obejmującej wąską przestrzeń między 
rozbudowanym kościołem (obiekt 25) a świeckim 
budynkiem zamkowym (obiekt nr 4), umożli-
wiają ustalenie ich wzajemnych relacji. Strop za-
legających tu, nienaruszonych wcześniejszymi 
badaniami i innymi pracami ziemnymi, warstw 
wyznacza IIIb. Ważne, że nie tworzyła spozio-
mowanej powierzchni. Jej kulminacja (22,95 m 
n.p.m.) przypadała mniej więcej na środku odkry-
tego przesmyku między interesującymi nas obiek-
tami, opadając od tego punktu w stronę północną 
i południową o ponad 0,4 m. Przy takim ukształ-
towaniu na niżej położone partie warstwy IIIb 
nakładała się ława fundamentowa obiektu nr 4, 
ale wcinała się w wyższe. Natomiast wykop fun-
damentowy obiektu nr 25 przecinał i ją i wszyst-
kie zalegające niżej (ryc. 140, 141). Wynika stąd 
wniosek, że już w momencie przystąpienia do 
rozbudowy kościoła istniał budynek nr 4, jego 
trudna do wyodrębnienia starsza faza. Obydwa 
obiekty powstały w ciągu 2. połowy XIV w., ale 
na podstawie źródeł archeologicznych nie da się 
określić ściślejszych dat.

W innych miejscach wykopu XII ława fun-
damentowa obiektu nr 4 wcinała się w części 
wschodniej w warstwę IIb (ryc. 140), od strony 
południowej nakłada się na starszą warstwę VIc,  
a częściowo na VIb, choć w niektórych miejscach 
ta ostatnia przytyka do niej.
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Dokładniejsza analiza zachowanych, stosun-
kowo dobrze czytelnych reliktów budynku nr 
4 wskazuje, że mamy do czynienia z obiektem 
dwufazowym. Z pierwotnym budynkiem powsta-
łym w 2. połowie XIV w., znacznie wydłużonym 
w stronę południową, należy wiązać relikty pieca 
hypokaustycznego, przecięte wkopem do muru 
obronnego realizowanym przez księcia Kazimie-
rza VI w latach 20. XV w., zaś jego młodszą fazę 
z przebudową (skróceniem) wymuszoną budową 
wspomnianego muru.

 Dokładnego zarysu starszego budynku wznie-
sionego przez Barnima III nie jesteśmy w stanie 
ustalić. Bez wątpienia miał taką samą szerokość 
jak w fazie młodszej, ale był wydłużony w stronę 
południową w stosunku do zachowanej, później-
szej ściany szczytowej (pierwotnie mogła być to 
starsza ściana działowa) obiektu.

Z ławą fundamentową pierwotnego budynku, 
a ściślej z jego południowo-wschodnim narożni-
kiem, jest przewiązany obiekt nr 4a, interpreto-
wany jako część instalacji służących do ogrzewa-
nia powietrzem (hypokaustum). Jego zasadnicza 
część jest posadowiona na zewnętrz zachowa-
nych reliktów południowej ściany młodszej fazy 
budynku (ryc. 142–147). Zachowała się komora 
paleniskowa o wymiarach 0,82 × 1,12 m, o wy-
sokości 0,63 m, zbudowana z cegieł o wymiarach 
266–278 × 125–138 × 87–92 mm (ryc. 144, 145). 
Wlot do niej znajdował się od strony południowej, 
gdzie też zachowały się ślady przewiązanej z nią 
ścianki przedsionka. Z północnego boku komory 
wchodził w ławę fundamentową budynku nr 4 
(ale brak śladów wyjścia) obudowany cegłą kanał 
o szerokości 15 i głębokości 12 cm, którego dno 
znajdowało się około 20 cm wyżej niż dno komo-
ry. Do wschodniego lica komory dostawiono (nie 
miał łączności z jej wnętrzem) drugi kanał o za-
gadkowej funkcji, wewnątrz odymiony, biegnący 
wzdłuż ławy fundamentowej budynku, zbudowa-
ny z wielkich, płaskich dachówek (ryc. 33).

Wszystkie znane urządzenia związane z ogrze-
waniem powietrznym są usytuowane wewnątrz 
obiektu. W naszym przypadku nie mogło być 
inaczej. Jeśli tak, to pierwotny budynek nr 4 był 
wydłużony w stronę południową przynajmniej 
o pomieszczenie (może była to zwykła przybu-
dówka?), umożliwiając lokalizację przedsion-
ka pieca, jego obsługę i zgromadzenie pewnego 
zapasu opału. Pełniejsze informacje na temat 

konstrukcji urządzeń ogrzewczych zawierają – 
oprócz innych – także nowsze opracowania zna-
lezisk ze Śląska i z Gdańska (Buśko 1995; Krzyw-
dziński 2006). Przebudowę (skrócenie?) budynku 
wymogła planowana przez księcia Kazimierza 
budowa muru obronnego, który miał zamknąć 
dziedziniec od strony zachodniej. Dowodzi tego 
fakt przecięcia południowej części pieca i kom-
pletnego zniszczenia przedsionka wykopem do 
posadowienia skrajnie północnego filara funda-
mentowego kazimierzowskiego muru obronne-
go (obiekt 51, ryc. 146 i 149). Niewykluczone, że 
w pierwotnych zamiarach księcia mur miał biec 
w stronę północną aż do muru miejskiego i dzię-
ki temu tworzyć w pełni zamknięty, wydzielony 
z miasta obwód obronny.

W trakcie badań wykopaliskowych odsłonięto 
zarys południowej części młodszej fazy budynku 
nr 4. Był usytuowany w przybliżeniu na osi pół-
noc – południe, zamykając od strony zachodniej 
dziedziniec. Nie miał w rzucie poziomym zary-
su idealnego prostokąta, jego ściana południo-
wa odchylała się w stosunku do zachodniej o 5° 
w stronę północną (ryc. 110). Odsłonięto jego 
południową część, północną zniszczyło istniejące 
skrzydło północne. Jego szerokość nie przekraczała  
9,25 m, najprawdopodobniej była zbliżona do  
9 m, zaś długość znacznie przekraczała 12 m. Ce-
glane mury kapitalne o szerokości 0,55–0,61 m 
wzniesiono na szerokiej ławie fundamentowej 
ułożonej z dużych kamieni przesypanych gruzem 
ceglanym, górą zalanych zaprawą wapienną. Ława 
ścian południowej i zachodniej miała 1,75–2,0 m 
szerokości, a wschodniej zachowała się do szero-
kości 1,1–1,2 m. Dolna partia muru, na wysokość 
3–4 warstw cegieł, była nieco szersza od górnej, 
realizowanej na grubość dwóch cegieł przy zasto-
sowaniu wątku wendyjskiego, dwuwozówkowe-
go. Użyte do budowy cegły posiadały następujące 
wymiary: grubość 85–86 mm, szerokość 124– 
134 mm, długość 270–275 mm, zbliżone, ale inne 
niż w obiekcie nr 25 (74–88 × 110–128 × 268–
278 mm), a mniej zróżnicowane niż w obiekcie 
nr 1 (81–92 × 123–134 × 265–285 mm).

Poziom użytkowy wnętrza budynku wyłożo-
ny posadzką ceglaną znajdował się na wysokości 
22,70–22,80 m n.p.m. Na zewnątrz budynku za-
legała warstwa VIb, która zaczęła powstawać już 
w czasie jego budowy, nad nią przylegająca do 
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niego i pieca VIa z posadzką ceglaną na stropie. Po-
sadzka zalegała na poziomie 22,92–22,96 m n.p.m., 
wyżej niż poziom użytkowy wnętrza budynku. 
Wydaje się, że posadzka powstała już po przebu-
dowie obiektu, po likwidacji ogrzewania powietrz-
nego. Wspomniane warstwy przecinał wykop fun-
damentowy muru obronnego (ryc. 147–149).

Generalnie rzecz biorąc, budynek nr 4 po-
wstał w 2. połowie XIV w. z inicjatywy Barnima 
III, zapewne już z salą rycerską, i funkcjonował 
w pierwotnej postaci, zaopatrzony w ogrzewanie 
powietrzne, aż do lat 20. XV w., w skróconej for-
mie, zapewne z przebudowanym szczytem, w in-
nych powiązaniach funkcjonalnych był użytko-
wany aż do lat 70. XVI w. Należy też odnotować 
niczym nie uzasadniony pogląd, że budynek ten, 
przeznaczony do użytku kanoników bazyliki św. 
Ottona, powstał w latach 60. XIV w. (W. Łopuch 
1997, 45).

Nie wydaje się, aby poza kamiennym domem 
(obiekt nr 1) i budynkiem z salą rycerską (obiekt 
nr 4) jeszcze za życia Barnima III nie powsta-
ły inne murowane obiekty zamkowe, jak choćby 
przeznaczone dla służby, pomieszczenia gospo-
darcze, np. kuchnie, magazyny, stajnie itp. Wyda-
je się, że przynajmniej niektóre z nich, jeśli powo-
łać się na późniejszy stan rzeczy znany z ryciny 
z 1607 r., zamykały dziedziniec od strony wschod-
niej. Południowy zasięg dziedzińca zamkowego 
wyraźnie zaznacza lokalizacja powstałej wcze-
śniej, ale ciągle użytkowanej latryny zamkowej 
(obiekt nr 19) i późniejszych obiektów podobnego 
typu (nr 20a–b). W czasie badań terenowych nie 
natrafiono na ślady połączeń komunikacyjnych 
zamku z miastem. Według Z. Radackiego barni-
mowski zamek posiadał w rzucie kształt zbliżony 
do trapezu, którego bok północny mierzył oko-
ło 60 m, południowy około 55 m, zachodni 86,  
a wschodni około 106 m (Radacki 1976, 74).  
W późniejszej publikacji bok zachodni miał około 
80 m, a wschodni około 100 m (Radacki 2000, 34).

IV.3.2.2. Zamek z czasów Ottona II  
   i Kazimierza V (do 1434 r.)
Nic nie wskazuje – źródła na ten temat mil-

czą, aby synowie Barnima III, Kazimierz III (po 
1348–1378) i Świętobor I (ok. 1351–1413), za-
siadający po nim na książęcym stolcu, dokona-
li jakichkolwiek trwałych zmian w zabudowie 
zamku (Rymar 1995, II: 129 n.). Nowych zadań, 

jak się powszechnie przyjmuje, podjął się syn 
Świętobora I, wnuk Barnima III Kazimierz V  
(ok. 1381–1434), oznaczany w starszych publi-
kacjach jako Kazimierz VI (por. Radacki 1976, 
76; Cnotliwy 1992a, 23; aktualne oznaczenie 
wg ustaleń R. Rymara – 1995, 137 n.). Po śmier-
ci ojca w 1413 r. objął wraz ze starszym bratem  
Ottonem II (1380–1428) rządy w księstwie 
szczecińskim, zaś samodzielnie sprawował je od  
1428 r. Temu księciu przypisuje się otoczenie 
zamku murem obronnym i zapoczątkowanie bu-
dowy skrzydła południowego, nazywanego „du-
żym domem” (ryc. 180), chociaż na ten temat 
wyrażono wcześniej także inne poglądy (Dziurla 
1959, 16 n.; 1963, 163; 1985, 708; Radacki 1976, 
72 n.). Zważywszy zaledwie sześcioletni okres 
sprawowania samodzielnych rządów, nie wyda-
je się, aby projekty Kazimierza powstały i znala-
zły realizację w latach 1429–1434; wydaje się że 
zapoczątkowali je już obydwaj bracia, realizując 
– w odniesieniu do muru obronnego – pierwot-
ne zamiary dziadka. Ostatnio R. Radacki stwier-
dził, że mur obronny powstał w okresie między 
1420 a 1428 r. (a więc w czasie współrządów Ot-
tona II i Kazimierza), chociaż zaledwie kilka lat 
wcześniej dopuszczał taką możliwość już przed  
1414 r., a może nawet za życia Barnima III (Ra-
dacki 1993, 394; 2000, 34, ryc. 5: 4). Taki domysł 
uprawdopodobnia fakt, że z powodu zaburzeń 
w mieście w 1428 r. patrycjat i członkowie rady 
schronili się (ale książę uciekł z miasta !), jak pisze 
P. Friedeborn, na zamku, który już wówczas mógł 
być broniony murami, ale mogły nie zamykać 
jeszcze pełnego pierścienia (Friedeborn 1613, 78).

W ujęciu Z. Radackiego w latach 1420–1428 
mur obronny otaczał zamek od strony zachodniej, 
biegnąc od północno-zachodniego narożnika do 
południowo-zachodniego naroża późniejszego 
skrzydła południowego, od strony południowej 
usytuowany w osi późniejszej fasady skrzydła po-
łudniowego (nie podaje podstawy tego przypusz-
czenia), a od strony wschodniej w osi lica renesan-
sowego skrzydła wschodniego, czytelny w ścianach 
piwnicznych. Północną linię obrony stanowił ist-
niejący już wcześniej mur obronny miasta (Ra-
dacki 2000, 34, ryc. 5: 4). Relikty zachodniego 
odcinka, oznaczone jako obiekty nr 51–6, ujawniły 
badania archeologiczne (ryc. 176).

Rozpoznano odcinek złożony z kilku fragmen-
tów o łącznej długości 45 m. Pierwszy, najlepiej 
zachowany fragment (obiekty 51–2 spięte arkadą) 
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odkryto jeszcze w czasie badań T. Wieczorowskie-
go (ryc. 151), następne (obiekty 54–5) w czasie póź-
niejszych badań w latach 1967–1968 r. (ryc. 153),  
a w 1976 r. w profilu wykopu VI oznaczone nr 56–7 
(ryc. 155). Prawdopodobną lokalizację jednego 
z filarów fundamentowych (obiekt 53) ustalono 
na podstawie rozmierzenia odległości posadowie-
nia innych.

Odcinek ten zamyka przestrzeń około 45 m 
między budynkiem nr 4 a późniejszym skrzydłem 
południowym, jednak nie poprowadzono go w li-
nii prostej. Jego południowa część biegła w stronę 
północną prosto w osi ściany szczytowej skrzydła 
południowego, odginając się wyraźnie na końcu 
w stronę wschodnią. Mur zbudowano systemem 
słupów fundamentowych spiętych łękami, a więc 
w sposób zastosowany już wcześniej przy bu-
dowie obejścia kościoła. W interesującym nas tu 
miejscu rozmieszczono siedem słupów (obiekty 
nr 51–7) osadzonych w wąskorzestrzennych wyko-
pach sięgających gruntu nośnego (ryc. 176).

Słupy rozmieszczono w nieregularnych odstę-
pach, od 2,75 do 4,1 m. Pierwszy od strony pół-
nocnej posadowiono w odległości 1,25 m od ścia-
ny szczytowej budynku nr 4. W rzucie poziomym 
miały zarys wydłużonego prostokąta o nieregular-
nych wymiarach, o długości 2,6–3,4 m i szeroko-
ści 1,1 m. Nie budowano ich w jednakowy sposób. 
W przypadku słupa nr 51 zastosowano warstwo-
wy układ kamieni przekładanych cegłą, zalanych 
zaprawą wapienną (ryc. 150), w przypadku nr 
54–5 wykop fundamentowy wypełniono szczelnie 
kamieniami i zaprawą (ryc. 154), natomiast gór-
ną część nr 56 tworzyły warstwy kamieni prze-
dzielone gruzem ceglanym z zaprawą wapienną 
(ryc. 155). Budowano je więc w podobny, jednak 
bardziej solidny sposób niż filary fundamentowe 
obejścia kościoła, których dolne partie tworzyły 
luźne, zaledwie przesypane piaskiem, głazy.

Mniej więcej pośrodku słupów fundamento-
wych osadzono ceglany mur o grubości 1,4 m. 
Górną część filarów przypadającą w osi muru 
wyprowadzano, stosując kamienie, około 0,4– 
0,6 m w górę dla oparcia podstawy łęków kon-
strukcyjnych. Łęki formowano na szalunku ziem-
nym, zachowanym przy filarze nr 54 (ryc. 153). 
Łęk formowano na wysokość dwóch cegieł, a jego 
strzałkę stanowił klinowaty układ, którego dolną 
część tworzyła cegła ułożona poziomo węższym 
bokiem w górę, na niej dwie dalsze w podobnym 
układzie, a wyżej trzy w położeniu pionowym 

(ryc. 151). Łęki w murze obejścia budowano na 
wysokość półtorej cegły. Korpus muru budowa-
no w ten sposób, że najpierw formowano lico na 
głębokość cegły, stosując wiązanie polskie w ukła-
dzie kowadełkowym, a przestrzeń środkową wy-
pełniano warstwami cegły i kamieni. Stosowane 
cegły posiadały następujące wymiary w mm: gru-
bość 78–84, szerokość 123–134, długość 257–274. 
Przy budowie znacznie cieńszego muru obejścia 
kościoła zastosowano podobny wątek układu ce-
gieł, które jednak miały inne wymiary: 74–88 × 
110–128 × 268–270 mm. Poza tym, że w innych 
miejscach zamku, np. w poziomie piwnicznym 
ściany skrzydła wschodniego, mur obronny był 
wzniesiony z zastosowaniem słupów fundamen-
towych spiętych łękami, nic nie wiadomo o sposo-
bie jego budowy, np. o odległości między słupami. 
Pomierzono jedynie użyte tu cegły, których wy-
miary 80–91 × 127–134 × 268–275 mm wyraź-
nie różniły się od podanych wyżej (Radacki 2000, 
34). Po 1435 r. na tym odcinku muru obronnego 
wzniesiono ścianę wschodniego skrzydła zamku.

Należy wspomnieć, że w 1970 r. w czasie prac 
budowlanych w piwnicach południowo-zachod-
niej części skrzydła wschodniego natrafiono na 
fragment punktowego fundamentu ściany za-
chodniej. W profilu wykopu odsłonięto lica dwóch 
słupów, rozstawionych od siebie w odległości  
8,25 m (znacznie większej niż w murze obron-
nym), osadzonych na calcu, spiętych ceglanym łę-
kiem, uformowanym na profilu ziemnym, szalo-
wanym deskami. Słupy fundamentowe wykonano 
w wykopie szczelnie wypełnionym kamieniami 
i cegłą na zaprawie wapiennej. Nie było tu możli-
wości dokonania pomiarów cegieł, nie zdobyto też 
materiałów zabytkowych pozwalających datować 
opisany fragment. Ściany działowe piwnic posa-
dowiono na warstwach wczesnośredniowiecznych 
(Cnotliwy, Nawrolski, Rogosz 1972, 191, ryc. 21 
i 23). Wobec braku bliższych danych odnośnie 
do fundamentowania wschodniej ściany skrzy-
dła trudno orzec, czy obydwa elementy były sobie 
współczesne. Rodzi się więc pytanie, czy rzeczy-
wiście posadowiono ją na murze obronnym, czy 
też w ten sam sposób i w tym samym czasie, jak 
zachodnią. Wydaje się, że poruszoną tu kwestię, 
istotną dla rozwikłania dziejów tej części zamku, 
należy w przyszłości bezwzględnie wyjaśnić.

Na panowanie Kazimierza V, najpewniej po 
1428 r., przypada też początek budowy skrzydła 
południowego nazywanego „dużym domem”, do 
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którego poznania archeologia nie wniosła w zasa-
dzie istotnych danych. Jeszcze niedawno wiązano 
ten fakt z Barnimem III (Dziurla 1959, 16; 1963, 
163; 1985, 709; Radacki 1976, 72; W. Łopuch 1997, 
45). Rozpoczęcie realizacji tego obiektu, zaspoka-
jającego rosnące aspiracje książęce, umożliwiło, 
jak się przypuszcza, odszkodowanie w wysoko-
ści 12 000 marek, które otrzymał książę tytułem 
zadośćuczynienia za – wspomniane już wyżej 
– burdy i zamieszki w mieście, do jakich doszło 
w 1428 r. Budowę rozpoczęto od wschodniej czę-
ści piwnic, w odległości 3 m od muru obronnego. 
W latach 1428–1430, jak się przypuszcza, ale bez 
przywołania podstawy źródłowej, powstać mia-
ły jedynie mury piwniczne, nie wiadomo, czy 
w pełnym obrysie. W czasie badań archeologicz-
nych przeprowadzonych w piwnicach ustalono, 
że ściany skrzydła posadowiono na piaszczystym 
calcu na różnych poziomach. I tak stopę funda-
mentową ściany zachodniej osadzono na pozio-
mie 17,36–17,47, południową 17,50, zaś północ-
ną 14,95 m n.p.m. (wykop 72-5). W tym samym 
czasie zbudowano dolną część Wieży Więziennej 
i łączący się z nią mur wzdłuż ulicy Kuśnierskiej, 
wykonany w zupełnie inny sposób niż pozosta-
łe. Mianowicie został posadowiony nie na fun-
damencie punktowym, a ciągłym, może dlatego, 
że starsze warstwy osadnicze nie miały w tym 
miejscu tak wielkiej miąższości jak w innych 
miejscach Wzgórza Zamkowego. Należy dodać, 
że mur ten odsłonięto przy pomocy sprzętu me-
chanicznego bez możliwości poczynienia jakich-
kolwiek obserwacji stratygraficznych (JNT 2000, 
677; Radacki 2000, 34–35). Rodzi się wątpliwość, 
czy w tak krótkim czasie można było zrealizować 
ten program.

Nie udało się stwierdzić, czy w omawianej fa-
zie rozwoju zabudowy zamkowej południową 
część dziedzińca odcinały od rozpoczętej budo-
wy „dużego domu” jakieś budynki gospodarcze. 
Pośrednio na ich obecność (podobnie jak w nieco 
późniejszym czasie) może wskazywać lokalizacja 
starszej, ciągle użytkowanej latryny – obiekt nr 19.

IV.3.2.3. Zamek w latach 1435–1479
Po śmierci Kazimierza V (1434 r.) na tronie 

książęcym zasiadł jego małoletni syn Joachim 
Młodszy (1423–1451). Do czasu uzyskania peł-
noletności, tj. do 1438 r., rządy w jego zastępstwie 
sprawowała regencja, złożona z przedstawicie-
li rycerstwa i rady miejskiej. Zmarł na skutek 

panującej zarazy w wieku zaledwie 28 lat, a na 
stolcu książęcym osadzono siedmioletniego syna 
Ottona III (1444–1464). Początkowo sprawował 
władzę pod kuratelą wołogoskiego księcia War-
cisława IX, a później przy pomocy swego wuja 
Fryderyka II, elektora brandenburskiego. Przy-
puszcza się, że w wieku 12 lat zaczął samodziel-
ne rządy, współdziałając w niektórych sprawach 
z krewniakami z Wołogoszczy (Rymar 1995, II: 
144–147). Zmarł również na skutek panującej 
zarazy – jako ostatni przedstawiciel szczecińskiej 
linii Gryfitów. Nastąpił długi okres walk o sukce-
sję między książętami wołogoskimi a elektorem 
brandenburskim, roszczącym sobie prawa do ca-
łego księstwa szczecińskiego, trwający do 1479 r. 
(Zientara 1969, 293 n.; Lesiński 1985, 191 n.). Na 
skutek ugody część księstwa włączono do Bran-
denburgii, pozostałą objęli książęta wołogoscy, 
ale byli zmuszeni złożyć hołd Hohenzollernom. 
W 1479 r. władcą scalonego księstwa zachodnio-
pomorskiego ze stolicą w Szczecinie został Bogu-
sław X, zwany Wielkim (1454–1523).

Omówiony wyżej okres z pewnością nie sprzy-
jał większym poczynaniom budowlanym, jak 
choćby ukończeniu „dużego domu”, co nie ozna-
cza, że nic w tym zakresie nie miało miejsca. 
Jak wiadomo, Kazimierz V już na łożu śmierci 
nakazał rozbiórkę muru obronnego. Od strony 
zachodniej, jak wskazują wyniki badań archeo-
logicznych, pozostał po nich swobodny, niczym 
nie zamknięty dostęp na dziedziniec zamkowy, 
z którym trudno byłoby się jego następcom pogo-
dzić. Zamknięcie dziedzińca stało się konieczno-
ścią, z którą nie należało zwlekać. Z powstałego 
w 1607 r. widoku zamku przedstawiającego, jak 
się przyjmuje, stan z około 1538 r., wiadomo, że 
w osi dawnego zachodniego odcinka muru obron-
nego wzniesiono budynek mieszczący kancelarię 
książęcą (obiekt nr 6), zaś między nim a starszą 
budowlą (obiekt nr 4) powstał przejazd bramny 
z wydzieloną furtą (ryc. 110, 176 i 181). Niewy-
kluczone, że do południowej części obiektu nr 6 
dostawiono poprzecznie liche zabudowania go-
spodarcze, zamykające dziedziniec od strony po-
łudniowej (obiekty nr 7 i 7a). W źródłach brak in-
formacji na temat powstania tych obiektów, także 
badania archeologiczne nie przyniosły rozstrzyga-
jących argumentów. Najbardziej prawdopodobne, 
że powstały w czasie panowania Joachima Młod-
szego, w okresie między 1438 a 1451.
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Relikty obiektu nr 6 odkryto wcześniej podczas 
badań T. Wieczorowskiego (ryc. 130–132), następ-
nie po raz wtóry w wykopie XII oraz w wykopie V 
(ryc. 110 i 176). Odsłonięto zachowane fragmenty 
ściany północnej i wschodniej tworzące narożnik 
i najprawdopodobniej jej dalszy odcinek połu-
dniowy (wykop V), a także niewielką część ścia-
ny zachodniej. Generalnie rzecz biorąc, budynek 
usytuowano w osi starszego obiektu nr 4 z salą ry-
cerską, ale z czytelnym odchyleniem w stronę za-
chodnią. Jego szerokość wynosiła około 9–9,5 m, 
a długość mogła dochodzić do 30 m (jeśli został 
posadowiony bardzo blisko rozpoczętego skrzy-
dła południowego. Ceglany mur o grubości 0,56– 
0,62 m, na długość dwóch cegieł, posadowio-
no na lichej ławie fundamentowej o szerokości  
1,1 m, utworzonej z jednej warstwy kamieni prze-
sypanych gruzem ceglanym, zalanym zaprawą 
wapienną. W pierwszej warstwie, bezpośrednio 
na stropie ławy, zastosowano układ rolkowy ce-
gieł, miejscami główką „na sztorc”, w innym „na 
płask”, zaś wyżej murowano, stosując wątek wen-
dyjski. Zaledwie kilka pomierzonych cegieł wska-
zuje, ze posiadały wymiary 85–87 × 116–127 × 
270–271 mm. Nie jest znany podział wnętrza.

Z opisywanym budynkiem należy łączyć, jak 
się wydaje, fragment niewielkiego pomieszcze-
nia o nieznanej funkcji, oznaczonego jako obiekt  
nr 7b, odkrytego w wykopie V na styku ze star-
szym murem obronnym (ryc. 153).

Przestrzeń między budynkami 4 i 6 o szeroko-
ści 6–8 m, rozszerzająca się w stronę dziedzińca, 
została zamknięta przejazdem bramnym i furtą dla 
pieszych (obiekt nr 61), co uwidoczniono na rycinie 
z 1607 r. Relikty tych elementów odkryto w czasie 
badań T. Wieczorowskiego, a powtórnie w 1977 r. 
już tylko furtę (ryc. 110). Zachował się jej cegla-
ny próg posadowiony na kamiennej ławie o sze-
rokości do 1,15 m, osadzonej nieco niżej niż ława 
obiektu nr 4. Nakładała się ona na szczątki hypo-
kaustum (obiekt 4a), a stykała się z górną częścią 
słupa fundamentowego starszego muru obronnego  
(obiekt 51) (ryc. 144 i 146). Na ławie, na warstwie 
wyrównawczej z cegieł w układzie rolkowym, po-
dobnie jak w obiekcie nr 6, powstał ceglany próg 
(wątek nieczytelny) o szerokości 0,5–0,52 m. Sze-
rokość przejścia w osi furty wynosiła około 1,2 m, 
jego poziom użytkowy wyłożono posadzką cegla-
ną (ryc. 147, 148). Natomiast szerokość przejaz-
du bramnego, najprawdopodobniej oddzielonego 
przynajmniej częściowo murem od furty, wynosiła 

około 4 m. Na istnienie ściany dzielącej oba ciągi 
komunikacyjne zdaje się wskazywać rząd kamieni 
osadzonych na rozebranym wcześniej fundamen-
cie muru obronnego (obiekt nr 51).

Od strony południowej dziedziniec zamykały 
liche zabudowania gospodarcze, których relik-
tów można upatrywać w zachowanych partiach 
fundamentowych obiektów nr 7 i 7a (ryc. 156 
i 177). Trudno orzec, czy mamy tu do czynienia 
z jednym, czy raczej dwoma budynkami. Budy-
nek nr 7 stykał się ze wschodnią ścianą obiektu 
nr 6. W wykopie V zachowały się szczątki ławy 
fundamentowej o szerokości do 1,05 m, utworzo-
nej z pojedynczych kamieni, ale głównie z drob-
nego gruzu i kawałków cegieł zastosowanych 
w licu. W osi tego fragmentu, w odległości ponad 
9 m w stronę wschodnią, w profilu wykopu VI  
(ryc. 176) odnotowano ceglane lico muru ozna-
czonego jako obiekt nr 7 (por. Cnotliwy, Ro-
gosz 1983, ryc. 143). Opisanych zabudowań nie 
uwzględnił już autor rysunku z 1607 r.; widocznie 
zburzono je znacznie przed 1538 r., najpewniej 
w czasach Bogusława X po ukończeniu budowy 
„dużego domu” – południowego skrzydła zamku.

Poza obrębem dziedzińca, z południowej stro-
ny zabudowań gospodarczych ciągle jeszcze była 
użytkowana latryna – obiekt nr 19.

Po śmierci księcia Joachima w 1451 r. aż do ob-
jęcia władzy przez Bogusława X w 1479 r., a wła-
ściwie aż do 1490 r. nie odnotowano na zamku 
żadnych zmian.

IV.3.2.4. Zamek z czasów Bogusława X (1454–1523)  
   i Barnima XI (1501–1573)
Po długim okresie walk o sukcesję nad księ-

stwem szczecińskim, zakończonych układem 
zobowiązującym do składania hołdu lennego 
elektorowi brandenburskiemu, Gryfici wołogoscy 
przejęli władzę nad całym księstwem. Początkowo 
od 1474 r. sprawował ją Bogusław, syn Eryka II, 
wraz ze stryjem Warcisławem X, a po jego śmierci 
w 1478 r. został władcą całego księstwa zachod-
niopomorskiego ze stolicą w Szczecinie (Białecki 
1992, 100; Rymar 1995, 103 n.).

W literaturze dotyczącej szczecińskiego zam-
ku panuje zgodny pogląd, że Bogusław, powodo-
wany planowanym małżeństwem z Anną, córką 
króla Polski Kazimierza Jagiellończyka, podjął 
rozpoczętą budowę „dużego domu” – skrzy-
dła południowego (Lemcke 1909, 12 n.; Dziur-
la 1959, 19; Radacki 1976, 76 n.; 2000, 35 n.;  
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Kroman 1992, 83). Umowę przedślubną spisano 
w Grodnie 7 III 1490 r., a ślub odbył się w Szcze-
cinie już w lutym następnego roku. Nie wydaje 
się, aby w tak krótkim czasie, nawet uwzględniając 
możliwości księcia, można było wznowić i ukoń-
czyć budowę. Zamiar przygotowania i przystąpie-
nie do prac musiały nastąpić wcześniej. Ponadto 
wydaje się, że jeszcze przed ślubem należało upo-
rządkować dziedziniec, a więc usunąć istniejące 
po jego południowej stronie liche zabudowania 
gospodarcze i latrynę.

Rozpoczęto od gruntownej przebudowy piw-
nic, które otrzymały sklepienie krzyżowe na gur-
tach wsparte na siedmiu ośmiobocznych filarach, 
następnie dobudowano piętro i Wieżę Zegarową, 
od piętra przewiązaną ze skrzydłem. Jak wynika 
z badań archeologicznych, filary posadowiono na 
piaszczystym calcu, ale na różnych poziomach: od 
15,52 m n.p.m. w wykopie 72-1 do 16,90 m n.p.m. 
w wykopach 72-7 i 72-9.

Następca Bogusława, jego syn Barnim XI za-
kończył ostatecznie budowę „dużego domu”, do-
budowując drugie piętro i podwyższając wieże 
oraz zamknął wschodnią stronę dziedzińca solid-
nym skrzydłem, które służyło celom gospodarczym 
(Lemcke 1909, 15; Radacki 1976, 78; W. Łopuch 
1997, 47 n.). Z czasów panowania Bogusława X na-
leży odnotować ważny dla dalszego rozwoju prze-
strzennego zamku fakt, mianowicie zgodę miasta 
z 1503 r. na zajęcie dalszych, położonych na zachód 
terenów i rozbiórkę istniejącej zabudowy miesz-
czańskiej (Lemcke 1909, 12; Radacki 1976, 78).

Z kompetencji archeologa wyłamują się prze-
budowy budowli zamkowych po pożarach; ich 
wystrój i funkcja zostały wyczerpująco omówione 
w cytowanych wyżej pracach. Dalszy rozwój za-
budowy zamkowej, już w duchu renesansu, nastą-
pił w latach 1575–1577 i później.

Na zakończenie tej części opracowania należy 
dodać, że u schyłku omawianego okresu w po-
łudniowo-wschodniej części dziedzińca, w bez-
pośrednim sąsiedztwie skrzydła wschodniego 
najpewniej już w 1. połowie XVI w. usytuowano 
głęboką jamę o średnicy 2,3 m – obiekt nr 20b, 
z zagadkowymi konstrukcjami drewnianymi na 
dnie. Na dnie jamy wbito kilkadziesiąt kołeczków 
tworzących kolisty zarys (ryc. 166 i 167E), przy-
kryto je warstwą gliny, na której leżał krzyżak z so-
lidnych kantówek (ryc. 167D i 169). Wyżej zale-
gała najpierw warstwa zaprawy wapiennej, piasku 

zmieszanego ze spalenizną, a nad nią gruby pokład  
(0,35–0,40 m) gliny, w którą wbito drugi poziom 
podobnych jak na dnie kołeczków (ryc. 167C 
i 169). Niedawno na terenie zamku książęcego 
w Wismarze odkryto zespół urządzeń związa-
nych z produkcją odlewniczą. Wśród nich uwa-
gę zwraca piec jamowy nr 2 datowany na XVII, 
którego podstawę wzmocniono, podobnie jak 
w naszym obiekcie nr 20b, zespołem pionowych 
palików (Grabowski 2001, 262 n., ryc. 7 i 7). 
Obiekt 20b musiał być bardzo krótko użytkowa-
ny, skoro porzuconą jamę oszalowano drewnem 
i wykorzystywano jako latrynę lub dół na różne-
go typu odpady. Brak danych pozwalających da-
tować powstanie obiektu nr 20b, zaś materiały 
zabytkowe zebrane z zasypiska obudowy obiek-
tu nr 20a pochodzą, najogólniej rzecz biorąc,  
z XVI w. Obiekt 20a mógł funkcjonować najwy-
żej do lat 30. XVII w., bo został naruszony przez 
fundament arkadowego zamknięcia przestrzeni 
między Wieżą Zegarową a skrzydłem wschod-
nim, odnotowanym po raz pierwszy na sztychu 
Meriana z 1641 r.

Zamek szczeciński w przedstawionym stanie 
funkcjonował do 1575 r.

IV.4. Krótkie podsumowanie okresu
Realizowane z rozmachem inwestycje Bar-

nima III, a później jego następców, stworzyły 
zręby pierwszego zamku książęcego w Szczeci-
nie. Dawniejszą wiedzę o nim, czerpaną przede 
wszystkim z dokumentu rozjemczego z 1346 r. 
i rysunku z 1607 r. ilustrującego stan zabudowy 
zamku sprzed 1575 r., obficie wzbogaciły i uzu-
pełniły wyniki badań archeologicznych.

W latach 1346–1347 miasto, realizując zobo wią-
zanie wobec Barnima III, wzniosło własnym sump-
tem pierwsze zręby kościoła św. Ottona (ryc. 178), 
rozbudowanego już na koszt księcia w pierwszych 
latach 2. połowy XIV w. (ryc. 179). Kościół, jak 
wynika z badań archeologicznych, otrzymał formę 
trójnawowej bazyliki (obiekt nr 2). Należy dodać, że 
forma świątyni jest przedmiotem ożywionej dyskusji 
pomiędzy Z. Radackim a E. Cnotliwym, toczącej się 
wokoło interpretacji funkcji tzw. muru cmentarnego 
(ryc. 176). Najprawdopodobniej równolegle z ko-
ściołem wznoszono podpiwniczony, piętrowy dom 
kamienny dla księcia, tzw. „stenhus”, ukończony 
zapewne dopiero na początku 2. połowy XIV w.  
W 2. połowie XIV w. na miejscu starszego domo-
stwa powstał budynek (obiekt nr 4) z salą rycerską 
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(ryc. 179). Kazimierzowi V, wnukowi Barnima, 
przypisuje się rozpoczęcie budowy skrzydła 
południowego i otoczenie rezydencji murem 
obronnym, który w przededniu swojej śmierci 
nakazał rozebrać na skutek nacisku mieszczan  
W 1. połowie XV w. na osi muru obronnego po-
budowano dom mieszczący kancelarię książę-
cą (obiekt nr 6), a między nim a domem z salą 
rycerską (obiekt 4) wykonano bramę z furtą  
(ryc. 181 i 182). Od południa dziedziniec zamy-
kały zabudowania gospodarcze (obiekty 7). Oko-
ło 1490 r. Bogusław X, przygotowując się do po-
ślubienia Anny Jagiellonki, ukończył rozpoczętą 
wcześniej budowę skrzydła południowego, któ-
re ostatecznie wykończył oraz wzniósł skrzydło 
wschodnie jego syn Barnim XI (ryc. 181).

Jeśli chodzi o materiały ruchome, przedmioty 
z różnych surowców i ułamki naczyń, to stwier-
dzono znaczne zróżnicowanie między częścia-
mi sakralną a świecką. Ilustrują je tabele 33–39.  
W części sakralnej napływ depozytów do na-
warstwień zakończył się w obrębie prezbiterium 
w zasadzie na 1347 r., zaś w obrębie obejścia na  
2. połowie XVI w., z niewielkim dodatkiem 
w końcu XV i na początku XVI w.

Podobnie jak w okresie poprzednim, nie stwier  -
dzono szczególnego nagromadzenia przed  miotów 
zbytku, których można byłoby się spodzie-
wać na terenie siedziby książęcej. Ozdoby re-
prezentuje aplikacja naszywana do odzieży  
(ryc. 36: 1), może szpilka (ryc. 36: 3). W skrom-
nej ilości wystąpiły też militaria – grot bełtu  
(ryc. 10: 9, 18: 5), oraz elementy związane z opo-
rządzeniem końskim – podkowy (ryc. 37: 6) 
i związane z nimi podkowiaki. Obuwie wykazuje 
wysoki stopień zaawansowania technicznego ich 
wykonawców. Szczególną uwagę zwracają zdo-
bione podeszwy o specyficznym wykroju, pocho-
dzące już z 2. połowy XV w. (ryc. 12). W tym 
samym czasie w książęcej zastawie stołowej po-
jawiły się wysokie, efektowne szklanice typu fle-
towego (ryc. 44: 2–3 i 45: 5), a także butelki do 
wina (ryc. 44: 6).

Podstawową grupę znalezisk stanowiły ułam-
ki naczyń glinianych, wśród których, w bardziej 
miarodajnej części świeckiej liczba egzemplarzy 
o fakturze wczesnośredniowiecznej wynosiła po-
nad 47% (tabela 39). Na pierwszym miejscu były 
naczynia siwe 50,65%, a importowane kamion-
kowe i ceglaste szkliwione stanowiły zaledwie  

3,4% (tabele 35 i 36). W zespołach z 2. połowy 
XV w. pojawiły się zaskakująco nieliczne okazy 
naczyń nowożytnych z białej gliny.

W grupie naczyń siwych aż 63,5% sta-
nowią garnki z kulistym dnem, na dalszych 
miejscach są dzbany – 24% i garnki z pła-
skim dnem – 5,5%, a dalej, reprezentowane 
po kilka okazów, miski i miseczki, kubki i pu-
charki oraz garnki z kulistym dnem na nóż-
kach. Wśród garnków z kulistym dnem (tabe-
la 41) po 1346 r. odnotowano wszystkie znane 
wcześniej typy, aczkolwiek niektóre z nich, 
np. II, odmiany 2 i VI, występowały tylko 
w 2. połowie XIV w., a w tym samym czasie 
wśród typu I, odmiany 2, było trzy razy mniej  
polerowanych. O 50% nastąpił spadek użyt-
kowa nych do połowy XV w. garnków typu III, 
odmia ny 2. W omawianym okresie pojawiły się 
wcześniej nieznane typy, VI i VII – garnków 
z płaskim dnem, a ze starszych nie stwierdzo-
no obecności typu V. Do około połowy XV w. 
były w użyciu wszystkie znane wcześniej typy 
dzbanów.

W schyłkowych latach okresu pojawiły się w na-
warstwieniach nowe produkty lokalnego garn-
carstwa: toczone na kole naczynia ceglastoczer-
wone, szkliwione i bez szkliwa (ryc. 18: 2 i 56: 2),  
zapowiadające przewrót w technice wytwa-
rzania.

W zespole ceramicznym pochodzącym 
z warstw łączonych z okresem między latami 
1348 a 1575 ułamki naczyń importowanych sta-
nowią zaledwie 3,4%, a i tak wśród nich w zdecy-
dowanej większości były użytkowane wcześniej, 
przeniesione do młodszych warstw z powodu 
niwelacji ziemnych. Dotyczy to ułamków na-
czyń z wczesnej kamionki siegburskiej, wcze-
snej czerwonej, oliwkowej i ceglastych szkli-
wionych. Bez wątpienia z omawianym okresem 
można wiązać siegburski dzbanuszek typu II 
o muszlowej strukturze przełamu oraz ułamki 
polerowanych naczyń o brązowoceglastej barwie  
(ryc. 40: 2). Do kamionki nowożytnego typu 
należy zaliczyć fragment czarki lub miseczki  
(ryc. 58: D4) zdeponowanej między początkiem  
XVI w. a 1575 r. Od końca XV w. dokumentu-
ją swoją obecność pojedyncze ułamki naczyń 
toczonych na kole z białej glinki miejscowej 
proweniencji. Ten stan rzeczy zaskakuje, choć 
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można to próbować wytłumaczyć porządkiem 
utrzymywanym w obrębie dworu.

Z omawianego okresu, z latryny – obiekt 
19, pochodzi też skromny, co prawda, zbiór 

określonych pod względem gatunkowym 
kości zwierzęcych, które w ograniczonym 
zakresie informują o strukturze spożycia 
mięsa.
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Początek okresu wyznacza rozpoczęcie przez 
księcia Jana Fryderyka w 1575 r. gruntownej prze-
budowy zamku w duchu renesansu. Dokonania 
tego czasu, ich inicjatorzy i wykonawcy są już do-
brze znani nie tylko ze źródeł pisanych i ikono-
graficznych, ale także w postaci zachowanych do 
dziś obiektów. Książęta, korzystając z ustaleń po-
czynionych z miastem w 1503 r., poszerzyli znacz-
nie obszar zabudowy zamkowej w stronę zachod-
nią. Inicjatorem przemian był książę Jan Fryderyk 
(1542–1600), który zasiadł na szczecińskim stolcu 
w 1569 r., jeszcze za życia Barnima XI. Na sku-
tek reformacji, książęta przejęli większość mająt-
ków kościelnych, które wydatnie zasiliły skarbiec, 
umożliwiając przez to m.in. rozlegle poczynania 
budowlane. W pierwszym rzędzie w latach 1575–
1577 powstało reprezentacyjne skrzydło północne 
mieszczące apartamenty rodziny książęcej, kapli-
cę św. Ottona, w podziemiach której urządzono 
kryptę grzebalną, adaptując do tego celu obiekt nr 
3 z około 1400 r. Jednocześnie zbudowano skrzy-
dło zachodnie, którego piwnice zajmowały stajnie, 
parter pomieszczenia dla służby, a piętra komna-
ty dla książęcych gości. Po śmierci Jana Frydery-
ka zasiadł na stolcu książęcym w Szczecinie jego 
bratanek Filip II (1577–1618), a po nim jego brat 
Franciszek I (1577–1620) (Rymar 1995, 191 n.). 
W 1616 r. Filip II na miejscu dawnych zabudo-
wań mieszczańskich rozpoczął budowę skrzydła 
muzealnego, którą ukończył po jego śmierci Fran-
ciszek I. Parter budynku zajmowała wozownia 
i zbrojownia, piętro gabinet książęcy i książęce 
zbiory sztuki (Lemcke 1909, 21 n.; Dziurla 1959, 
29 n.; 1985, 727 n.; Radacki 1972, 453 n.; 1976, 18; 
2000, 36; Kroman 1992, 85 n.).

Nie prowadzono systematycznych badań archeo-
logicznych związanych z renesansową przebudową 
zamku, ale przy okazji obserwacji prowadzonych 
w czasie jego odbudowy po zniszczeniach wojen-
nych uzyskano szereg cennych danych wzbogaca-
jących wiedzę dotyczącą tego okresu.

V.1. Obiekty nieruchome i stratygrafia
Poczynania budowlane Jana Fryderyka po-

przedziły wyburzenia starszych budowli, pamięta-
jących czasy Barnima III i jego następców, a więc 
przede wszystkim kościoła zamkowego (obiekt 
nr 2), „kamiennego domu” (obiekt nr 1) oraz bu-
dynków z salą rycerską (obiekt nr 4) i kancelarią 
książęcą (obiekt nr 6). Ślady rozbiórek i związa-
ne z nimi niwelacje terenu ujawniono w trakcie 

badań archeologicznych. Niwelacje szczególnie 
czytelne były w wykopie VII w obrębie dziedziń-
ca menniczego. Pierwsza, reprezentowana przez 
warstwę V, nastąpiła tu już w trakcie rozbiórki ko-
ścioła. Dalsze niwelacje, z którymi należy łączyć 
warstwę Va, nastąpiły w tym miejscu już w trak-
cie budowy skrzydeł północnego i zachodniego. 
Kolejna warstwa – IV, ujawniona w wykopie VII, 
wiąże się już z wyrównywaniem terenu po za-
kończeniu budowy. Tak więc pochodzące z nich 
materiały zabytkowe zawierają elementy, które 
można datować najpóźniej do 1577 r.

Niewątpliwie już po rozbiórce kościoła św. 
Ottona powstał potężny cokół fundamentowy 
(obiekt nr 9), odkryty w wykopie VII, wystający 
spod Wieży Dzwonów, osadzony na osi przebie-
gu ściany obejścia. Stykał się z nim inny element 
muru, zalegający pod podstawą tej samej wieży 
(ryc. 120–122, 124, 126–127, 172 i 176).

Także pod skrzydłem muzealnym, w czasie 
jego odbudowy, natrafiono na dwa cokoły funda-
mentowe (oznaczone jako obiekty nr 13 i 14) po-
dobne do obiektu nr 9. Zbudowano je po zlikwi-
dowaniu – najwcześniej po 1530 r. – istniejącej 
w tym miejscu zabudowy mieszczańskiej, gdyż 
jeden z nich naruszył ściankę jednej z piwniczek 
(ryc. 176). Trudno określić przeznaczenie tych 
obiektów, być może należałoby je wiązać z niezre-
alizowanym (?) zamiarem budowy odcinka muru 
obronnego. Brak informacji, aby takowy istniał 
w niezwykle krótkim okresie między rozbiórką 
kościoła a budową Wieży Dzwonów, ale przecież 
nie znamy dokładnej daty jej powstania.

Nowe skrzydło zachodnie zaopatrzono od stro-
ny dziedzińca menniczego w trzy latryny (ryc. 176,  
184, 185), dwie z nich są widoczne na szkicach 
Brauna i Hogenberga z 1588 r., Meriana z 1650 r. 
i Zeunera z 1673 r. (obiekty 21–23). Tylko pierw-
sza z nich, odkryta w wykopie VII została meto-
dycznie zbadana, pozostałe rozpoznano jedynie 
w trybie nadzoru prac budowlanych, który unie-
możliwiał rozpoznanie nawarstwień, a jedynie 
zebranie materiałów zabytkowych z ziemi wy-
rzuconej przez robotników zatrudnionych na 
budowie. Wszystkie są przewiązane już w par-
tii fundamentowej ze ścianą skrzydła. Obiekty  
nr 22 i 23 mają jednakowe wymiary: 1,25 ×  
2,50 m w rzucie poziomym i głębokość 4 m. Oby-
dwie były użytkowane w XVI i XVII w., a osta-
tecznie zasypane w XVIII w. Zawierają prze-
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mieszane chronologicznie materiały zabytkowe 
(Cnotliwy 2008, 81 n.).

Ze względu na rozmiary i specyficzną kon-
strukcję wyróżnia się obiekt nr 21, usytuowany 
w narożniku skrzydeł północnego i zachodniego. 
Był od poprzednich znacznie większy, mierzył 
górą 3,5 m długości i 1,5–1,9 m szerokości. Ze-
wnętrzną ścianę ceglaną o grubości 0,3 m zreali-
zowano z zastosowaniem łęku wspartego na głę-
boko posadowionych podstawach (ryc. 170–173). 
Wewnątrz, przy fundamencie skrzydła zachod-
niego dostawiono jakby podest, posadowiony 
do poziomu podstawy łęku, mający 0,6 m szero-
kości. Jego górna powierzchnia znajdowała się  
0,5–0,7 m powyżej strzałki arkady i wykazy-
wała silny spadek w stronę wlotu do kanału od-
pływowego. Na tym poziomie całe dno latryny 
zajmowała starannie ułożona, łączona zaprawą 
wapienną ceglana podłoga (ryc. 174), zachowana 
częściowo na podeście i czytelna w postaci szcząt-
ków zaprawy zachowanych nad łękiem ściany 
zewnętrznej (ryc. 176). W ścianie północnej, na 
końcu pochyłej podłogi znajdował się starannie 
opracowany z kamienia wlot do kanału odprowa-
dzającego ścieki (ryc. 174). Na tym etapie użytko-
wania głębokość latryny dochodziła do 2,4 m. Ka-
nał o przekroju 0,58 × 0,98 m wchodził skośnie 
pod Wieżę Dzwonów, prowadząc w kierunku 
fosy. Stwierdzono, że w odległości 3 m od wlotu 
kanał był zawalony dużymi kamieniami, a więc 
po jakimś okresie funkcjonowania przestał speł-
niać swoje zadanie. Wtedy zlikwidowano pier-
wotną podłogę, pogłębiono obiekt o ponad 1 m, 
dno wyłożono grubą warstwą gliny, a na jej stropie 
warstwą cegły i użytkowano prawie aż do końca 
XVIII w. (ryc. 175). Lokalizacja kanału wskazuje, 
że Wieża Dzwonów nie powstała jednocześnie ze 
skrzydłem północnym, ale bez wątpienia później. 
Na ten temat brak wzmianek w dotychczasowej 
literaturze dotyczącej architektury zamkowej.

W czasie eksploracji wyróżniono trzy warstwy 
wypełniska, z których III można bez wątpienia 
łączyć z omawianym okresem, zaś II z jego koń-
cową fazą oraz częściowo z następnym. Przemie-
szana zawartość warstwy I sięga nawet schyłku 
XVIII w.

Z omawianym okresem należy zapewne łączyć 
obiekt nr 8, odsłonięty w południowo-wschodniej 
części dziedzińca głównego, będący elementem 
fundamentowym arkadowej zabudowy prze-

strzeni między Wieżą Zegarową a skrzydłem 
wschodnim (ryc. 159, 160 i 176).

Po ukończeniu skrzydeł północnego i za-
chodniego książę Jan Fryderyk wszczął starania 
o doprowadzenie z Niebuszewa do zamku wody 
drewnianym rurociągiem, który dotarł do mu-
rów miejskich już w 1583 r. i z pewnością w nie-
długim czasie także na zamek (Podralski 1982,  
197 n.; Cnotliwy 2008, 83 n.). Na terenie zamku 
odkryto dwa odcinki wodociągu oznaczone jako 
obiekty 24 i 25 (ryc. 176), jeden w wykopie V  
(ryc. 156) na dziedzińcu głównym, drugi na dzie-
dzińcu menniczym. Przewód wodociągowy wy-
konano z okorowanych bali świerkowych lub so-
snowych o średnicy około 0,3 m, zaopatrzonych 
w otwór o średnicy 0,1 m, łączonych żelaznymi, 
cylindrycznymi łącznikami.

W latach 1616–1617 z inicjatywy księcia Fili-
pa II zbudowano skrzydło muzealne, nazywane 
obecnie menniczym – ostatnią inwestycję Gryfi-
tów. Budowę poprzedziły wyburzenia zabudowań 
mieszczańskich, strawionych przez pożar od-
notowany w 1530 r. (Kroman 1992, 83), których 
piwniczki (obiekty nr 18, 18a; ryc. 176) zasypano 
przeróżnymi odpadami, zniszczonymi przedmio-
tami, niekiedy znacznej wartości, wśród których 
znalazła się bogato zdobiona kusza, pochodząca 
najpewniej z zasobów książęcego zamku (por. 
Cnotliwy 1992b).

V.2. Analiza materiału ruchomego
Uwagi wstępne. Wspaniała, z rozmachem roz-

budowana siedziba podniosła niewątpliwie pre-
stiż książąt szczecińskich nie tylko na Pomorzu, 
ale także w oczach innych panujących sąsiadów. 
Pewne wyobrażenie o jej wyposażeniu i wystroju 
dają nieliczne zachowane dzieła sztuki i inwen-
tarze zamkowe (Bethe 1937; Kochanowska 1992; 
Turek-Kwiatkowska 1992; Glińska 1992). O za-
możności książąt daje pojęcie kolekcja klejno-
tów i strojów, zachowanych szczęśliwie w krypcie 
grzebalnej pod skrzydłem północnym (Januszkie-
wicz 1992; 1995). Zaś znaleziska archeologiczne, 
aczkolwiek szczątkowe, w znacznej mierze wzbo-
gacają naszą wiedzę i wyobrażenia dotyczące bar-
dziej przyziemnych spraw dworu, zastawy stoło-
wej i kuchennej, a także niektórych sprzętów.

Zdecydowana większość materiału zabyt-
kowego dotycząca omawianego okresu pocho-
dzi z trzech latryn zamkowych usytuowanych 
przy skrzydle zachodnim, od strony dziedzińca 
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menniczego (obiekty nr 21–23). Funkcjonowa-
ły wraz z budynkiem od 1577 r., ale to nie zna-
czy, że wszystkie znalezione w nich przedmioty 
można odnosić do okresu po tej dacie. Należało 
je przecież, jeśli nie liczyć latryny nr 21 z kana-
łem odpływowym, co jakiś czas opróżniać i wy-
wozić fekalia za miasto, a wraz z nimi wrzucone 
do nich przedmioty. Z biegiem czasu, szczególnie 
w ostatnich latach funkcjonowania dworu, latry-
ny zaczęły się coraz bardziej zapełniać, stawały 
się płytsze, zawierając coraz więcej materiałów 
ze schyłkowego okresu funkcjonowania książę-
cej siedziby. Wyraźną wskazówką w tym wzglę-
dzie jest obecność w latrynie nr 21 szklanej butli,  
a w nr 22 szklanicy z datami 1615 i 1618 r. Można 
nawet sądzić, że większość przedmiotów zwią-
zanych z wcześniejszym życiem dworu trafiła do 
latryn już po śmierci ostatniego Gryfity. Górne 
partie latryn, szczególnie warstwa 1 w obiekcie  
nr 21, zawierają także młodsze materiały zabyt-
kowe, sięgające XVIII w. Do omawianego okresu 
zostały także włączone, jako śmieci pochodzą-
ce z zamku, materiały z obiektów nr 18 i 18a,  
tj. z piwniczek mizernych obiektów mieszczań-
skich rozebranych przed rozpoczęciem budowy 
skrzydła menniczego. Dowodzi tego obecność 
wspaniałej kuszy w obiekcie nr 18, która z całą 
pewnością nie należała do biednego mieszczanina.

W zestawieniu z zamożnością czytelną w ar-
chitekturze zamku, w wyposażeniu wnętrz,  
a szcze  gólnie w bogatym wyposażeniu zmarłych 
książąt, inne znaleziska związane z funkcjono-
waniem dworu nie imponują, jeśli nie liczyć 
pojedynczych egzemplarzy (Lemcke 1909; Ja-
nuszkiewicz 1992; 1995; Kochanowska 1992; 
M. Łopuch 1992; Turek-Kwiatkowska 1992).  
W zgromadzonym materiale zabytkowym zdecy-
dowanie przeważają przedmioty szklane, głów-
nie naczynia stołowe i apteczne, oraz zróżnico-
wana pod względem surowcowym, formalnym 
i funkcjonalnym ceramika rodzima i importo-
wana, które uzupełniają nieliczne przedmioty 
wykonane z różnych surowców. Wśród znalezisk 
odnotowano także skorupy ostryg.

V.2.1. Przedmioty specjalne

V.2.1.1. Fragment kamiennej rzeźby
Z latryny przy skrzydle zachodnim (obiekt  

nr 22) wydobyto fragment kamiennej rzeźby 
z piaskowca. Zachowała się głowa odtrącona 
z tułowia, przedstawiająca mężczyznę w kwiecie 
wieku, z długim, uszkodzonym nosem, z wąsem, 

ze spiczastą, krótko przyciętą brodą z włosami 
zaczesanymi do tyłu. Z tyłu głowy są widoczne 
uszkodzenia, jakby ślady pozostawione przez 
ostrzenie broni siecznej lub narzędzi żelaznych 
(ryc. 62). Według J. Kochanowskiej rzeźba może 
pochodzić z dekoracji rzeźbiarskiej skrzydła 
południowego, powstałej w czasach panowa-
nia księcia Jana Fryderyka. Według niej głowa 
wykazuje bliskie pokrewieństwo z posągiem 
Bogusława XIII z zamku we Franzburgu z lat  
80. XVII w. (Kochanowska 1992, 134, ryc. 68). 
Zagadkę, kogo przedstawia, najpewniej jednego 
z panujących, wyjaśnić mogą przyszłe badania.

V.2.1.2. Elementy kuszy
Na fragmenty bogato zdobionej kuszy natra-

fiono w 1973 r. w obiekcie nr 18 w czasie odbudo-
wy skrzydła menniczego. Mianem obiektu nr 18 
określono fragment piwniczki związanej z zabu-
dową mieszczańską, zlikwidowanej przed rozpo-
częciem budowy skrzydła w 1616 r. (Dziurla 1959, 
26 n.). Trudno przypuścić, aby bogato zdobiona 
kusza myśliwska lub turniejowa należała do bied-
nego mieszczanina. Najprawdopodobniej jeszcze 
przed rozpoczęciem budowy skrzydła jako zdewa-
stowany, nie nadający się do naprawy sprzęt trafi-
ła do niej razem z innymi odpadami zamkowymi. 
Brakowało łuku, ale zachowały się fragmenty bę-
dącego w rozkładzie drewnianego łoża z bogato 
zdobionymi okładzinami z poroża i kompletne, 
wieloczęściowe urządzenie spustowe, opisane już 
wcześniej szczegółowo w oddzielnej publikacji 
(Cnotliwy 1992b). Zachowane części umożliwi-
ły w miarę pełną rekonstrukcję (ryc. 45). Kusza 
miała około 100 cm długości. Nad górną krawędź 
łoża wystawał toczony z kości lub poroża tzw. 
orzech, umożliwiający napinanie i zwalnianie 
cięciwy, zaś we wnętrzu mieściło się skompliko-
wane, kilkuczęściowe urządzenie z długą dźwi-
gnią spustową i jej blokadą w dolnej części łoża. 
Ten typ urządzenia spustowego został – według 
F. Rohdego – skonstruowany w Norymberdze lub 
w Augsburgu w latach 1550–1560, gdzie też roz-
winął się styl ornamentacji broni (Rohde 1932–
1934, 101, tabl. III:E). Podobne rozwiązanie, 
datowane również na XVI w., zna z terenu Rusi  
A.F. Медведев, uznając je za rodzime (Медведев 
1966, 92 n.). Z boku, po obu stronach łoża, mniej 
więcej na wysokości orzecha, osadzono, w otocze-
niu rozetkowato wyciętych płytek z poroża, krót-
kie bolce żelazne służące jako zaczepy do urzą-
dzenia naciągowego cięciwy.
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Drewniane łoże obłożono zdobionymi okła-
dzinami z poroża jelenia, precyzyjnie dopaso-
wanymi, przymocowanymi klejem i dodatkowo 
szpilką z poroża lub metalowym nitem. Dla lep-
szego kontaktu kleju z drewnem okładziny naci-
nano od spodu płytkim żłobkowaniem w ukośną 
kratkę.

Górną część łoża pokrywa długa okładzina, 
w której przedniej części wyryto bosą męską po-
stać w niedbałej pozie, dzierżącą zakończoną 
trójliściem żerdź oplecioną dwoma wężami. Na 
głowie ma rogaty hełm (może jest to podniesiona 
przyłbica?), na piersi pancerz z naramiennikami, 
bufiaste spodnie, przy pasie szpadę i fantazyjnie 
przewiązane szarfy (ryc. 45 i 46: z lewej strony). 
Na tej samej okładzinie, bliżej w stronę orzecha, 
widnieje głowa fantazyjnego, podobnego do lwa 
stwora (identyczny, jak na innej okładzinie na 
ryc. 46: z prawej), w otoczeniu wolutowych i ro-
ślinnych motywów (ryc. 45). W odłamanej części 
był dalszy ciąg ornamentu, zaczynający się rów-
nież motywem wolutowym.

Na spodniej części łoża zlokalizowano okła-
dzinę, przez której środek biegnie płytki żłobek.  
W przedniej, faliście wyprofilowanej części osa-
dzono w rowkowatym wycięciu poprzeczną, karbo-
waną listewkę, a na przeciwległym krańcu siedzącą 
w pozycji kucznej, jakby na taborecie z esowatymi 
nóżkami, postać ludzką o negroidalnych rysach 
lub małpkę z lusterkiem w ręce (ryc. 45).

Na krawędziach łoża rozmieszczono, ściśle 
dopasowane z poprzednio opisanymi, wąskie, 
długie okładziny zdobione stylizowaną plecionką 
lub pasmem złożonym jakby z rzędu zagiętych 
kolców (ryc. 45).

Na bocznej ściance łoża, przy wystających 
elementach metalowych, osadzono niewielkie, 
profilowane płytki z poroża, pierwotnie również 
zdobione rytem, ale prawie kompletnie zatartym 
w trakcie użytkowania kuszy (ryc. 45).

Trzech okładzin nie zdołano osadzić na łożu 
kuszy. Są to:
– fragment prostokątnej, zwężającej się w jedną 

stronę okładziny z dużym otworem, zdobio-
nej głową lwa (?) z szablastymi kłami, wzbo-
gaconej z dwóch stron motywami roślinny-
mi i wolutowymi, ze śladem innego motywu 
w uszkodzonym końcu (ryc. 46: środek).

– drugą okładzinę, o silnie zniszczonej po-
wierzchni, zdobi głowa zwierzęca identycznie 

wyrysowana wraz z otoczeniem jak na okła-
dzinie przedstawionej z prawej strony ryc. 46.

– trzeci, prostokątny fragment pochodzi naj-
pewniej z zakończenia tylnej części łoża. Ma 
przy charakterystycznie wyprofilowanym za-
kończeniu poprzeczną, karbowaną listewkę, 
osadzoną w specjalnym rowku, posiada orna-
mentację roślinną z wolutowymi elementami.

Być może z opisaną kuszą wiąże się bogato zdo-
biona okładzina znaleziona w warstwie 2 w obiek-
cie nr 21 (a więc w niewielkiej odległości od obiek-
tu nr 18), którą zajmujemy się niżej (ryc. 47).

Od około połowy XV w., w obliczu rozwoju 
broni palnej, kusza zaczęła tracić swoje walory bo-
jowe, ale jeszcze długo w bogatszych sferach społe-
czeństwa służyła jako nieoceniony sprzęt myśliwski 
i sportowy. Wtedy też przyjął się zwyczaj jej zdo-
bienia. Motywy zdobnicze zastosowane na okładzi-
nach, zwłaszcza groteskowe potwory i woluty, zo-
stały zaczerpnięte przez rzemieślników z zasobów 
sztuki późnego renesansu (Meyer P. 1973; Morant 
1981). Stosowali je szeroko norymberscy i augs-
burscy wytwórcy luksusowej broni (Schöbel 1976,  
141 n.). Najpewniej z tamtych warsztatów nasza 
kusza pochodzi. Omawiana kusza powstała po 
wynalezieniu udoskonalonego urządzenia spusto-
wego po 1560 r. i była użytkowana na szczecińskim 
zamku najpóźniej do 1616 r.

V.2.2. Przedmioty z żelaza
Z omawianym okresem można wiązać zaled-

wie dwa przedmioty wydobyte z warstwy 2 w la-
trynie (obiekt nr 21). Jednym z nich jest masyw-
ny gwóźdź budowlany, podobny do późniejszych 
egzemplarzy z warstwy I i z piwniczki (obiekt  
nr 17 w wykopie VII), drugi przypomina silnie 
zniszczoną szufelkę z blachy.

V.2.3. Przedmioty z brązu
Wyróżnia się wydobyta z warstwy 1 w obiek-

cie nr 21, zachowana do 11,7 cm łyżka o późno-
renesansowej formie, z płytkim, szerokim na  
5,2 cm czerpakiem, z długim, ułamanym uchwy-
tem, u którego zasady zachował się ślad zniszczonej 
korozją kolistej cechy warsztatu (ryc. 61). Ponadto 
z tego samego obiektu pochodzi silnie zniszczone 
okucie bliżej nieokreślonego przedmiotu.

V.2.4. Przedmioty z poroża
 Uwagę zwracają dwa bogato zdobione przed-

mioty wydobyte z warstwy 2 w obiekcie nr 21. 
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Jeden z nich ma formę długiej, cienkiej płytki 
z jednej strony spiczasto zakończonej, z drugiej 
zaś łagodnie się zwężającej (ułamana). Całą po-
wierzchnię pokrywa ryty ornament o motywach 
roślinnych, obwiedziony przy krawędziach po-
dwójnymi żłobkami. Płytka ma do 3,7 cm sze-
rokości, a zachowała się do 9,6 cm długości  
(ryc. 60a). Bogactwem ornamentacji utrzymu-
je się w późnorenesansowym stylu, nawiązując 
do płycin opisanej wyżej kuszy, jednak różni się 
od nich wyraźnie zastosowanymi motywami. 
Bez wątpienia była produktem zupełnie inne-
go warsztatu. Płytka stanowiła okładzinę bli-
żej nieznanego przedmiotu, przypuszczalnie 
drewnianego (łoże broni?), do którego musiała 
być przytwierdzona klejem, bowiem brak w niej 
otworków na gwoździki lub nity.

Drugi z przedmiotów kościanych ma półwal-
cowaty kształt, skośnie ścięty koniec i głębokie,  
a od spodu rowkowate wcięcie przez całą dłu-
gość, o szerokości 1,2 cm. Ma bogato zdobioną 
powierzchnię, której głównym motywem jest mę-
ska głowa w turbanie zdobionym broszą, otoczo-
na ślimacznicami. Spod nakrycia głowy wystają 
pukle włosów. Charakterystyczną cechą twarzy 
jest nieco spłaszczony, negroidalny nos. Przed-
miot ma 4,4 cm długości, 2,7 cm szerokości. 
Rowkowate wcięcie od spodu wskazuje, że mamy  
tu do czynienia z okładziną jakiegoś pręta lub 
rurki (lufy?) o średnicy 1,2 cm. Sposobem zdo-
bienia nawiązuje do późnorenesansowej kuszy 
opisanej wyżej.

Ponadto w tym samym zespole znalazły się 
cztery guziki, każdy zaopatrzony w cztery otwor-
ki, wytoczone z płytki poroża. Wszystkie mają 
średnicę 1,2 cm (ryc. 60: 2–5).

V.2.5. Przedmioty z gliny
Z warstwy 2 w obiekcie nr 21 pochodzi wyso-

ki na 11 cm świecznik, całkowicie pokryty brą-
zową, szklistą polewą, z miseczkowatą częścią 
górną z ozdobnie pofałdowanym brzegiem dla 
świecy, osadzoną na wysokiej nóżce wbudowa-
nej w płaską podstawę z podniesionym brzegiem  
(ryc. 70: 15). Jest najpewniej wytworem miejsco-
wego garncarza.

Z obiektu pozyskano płaski, kolisty ciężarek 
o średnicy 11,2 cm, z dużym otworem na środku, 
wykonany z gliny wypalonej na kolor ceglasty. 
Tego rodzaju przedmioty, aczkolwiek bardziej 
masywne, występujące na wielu stanowiskach 

wczesno średniowiecznych, a niezbyt często na 
różnych stanowiskach z XIII–XV w., uważa-
no dawniej powszechnie za ciężarki do sieci,  
a ostatnio raczej za ciężarki tkackie (Schoknecht 
1977, 94).

W tym samym obiekcie znaleziono też dwa 
fragmenty tygielków z trójkątnie uformowanym 
wylewem, z kolistym dnem. Wykonane z gli-
ny z dodatkiem grafitu, silnie spieczonej. Jeden 
z nich, mający 8,5 cm wysokości, posiadał od środ-
ka wtopione drobiny miedzi. Natomiast z obiek-
tu nr 23 wydobyto ułamek bardzo grubej ścianki 
(2,3 cm) dużego tygla wykonanego z gliny z do-
datkiem grafitu, pokrytej od zewnątrz rdzawym 
nalotem. Trudno wyjaśnić obecność tych tygli 
w latrynach przy skrzydle zachodnim, w którym 
trudno byłoby lokalizować pracownię odlewni-
czą. Może należałoby je wliczyć do inwentarza 
czasów późniejszych, kiedy w zamku panoszyło 
się żołnierstwo?

Szczególną grupę przedmiotów wykona-
nych z białej lub białoszarej gliny tworzą fajki. 
Już w ciągu 2. połowy XVI w. upowszechniły się 
w północno-zachodniej Europie, a wielkie ich 
wytwórnie są znane najpierw w Niderlandach, 
później także na innych terenach. Na Pomorze 
zaczęto je stamtąd sprowadzać masowo w począt-
kach XVII w. W XVIII w. podjęto ich produkcję 
z takiego samego surowca także bliżej Szczecina, 
np. w Rościnie koło Myśliborza, a w XIX aż do 
początku XX w. wyrabiano je także z porcelany.

Na szczecińskim zamku za najstarsze, sądząc 
na podstawie formy, należy uznać fajki z warstwy 
1 w obiekcie 21, z niewielką, niezdobioną głów-
ką osadzoną skośnie na długim, rurkowatym cy-
buchu, zaopatrzoną w słabo wykształconą ostro-
gę (ryc. 60: 6) i zupełnie podobną z wykopu VII, 
z warstwy III pod podłogą obiektu nr 17. Ta ostat-
nia miała brzeg główki zdobiony pasmem delikat-
nych nacięć, a na ostrodze rozetkowaty stempelek 
(ryc. 22: 4). Podobne okazy znaleziono w Koło-
brzegu w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza (Wal-
kiewicz, Kamiński 1996, 390, ryc. 9.1,1–2) Ten 
typ fajki wyrabiano w Goudzie od 1610 r. do koń-
ca XVII w., ale największą popularność zyskały 
w latach 1625–1650 (Duco 1987, 27). Do Gdań-
ska zaczęto je sprowadzać od około 1618 r. (Dyba 
2009, 433).

Być może z omawianym okresem należałoby 
wiązać niektóre kawałki rurkowatych cybuszków 
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znanych z obiektów nr 22 i 23 czy ułamki główek 
z warstwy 2 w obiekcie nr 21.

V.2.6. Inne przedmioty
Z warstwy 2 w obiekcie nr 21 pochodzi kulisty 

paciorek o średnicy 1 cm, wykonany z nieokreślo-
nego surowca (ryc. 60: 1). Być może jest to część 
różańca.

V.2.7. Przedmioty, naczynia, szyby okienne  
  ze szkła

V.2.7.1. Przedmioty
Z warstwy 2 w obiekcie nr 21 pochodzi silnie 

spatynowany, półkulisty przedmiot o średnicy  
5 cm, mający 3,3 cm wysokości (ryc. 60: 9). Oka-
zy tego typu, znane w Europie Północnej od X do 
XVII w., określa się powszechnie jako gładziki, 
ale niektórzy badacze są zdania, że to półsurowiec 
do wyrobu innych przedmiotów (Arbman 1943,  
388 n.; Petersen 1951, 328). Liczne tego typu 
gładziki z terenu Łotwy, pochodzące głównie 
z XII–XIII w., ale także z XVII stulecia, publi-
kowane przez A. Caune, mają wysokość zbliżoną 
do szczecińskiego – 2,9–4 cm, ale znacznie więk-
szą średnicę – 7,3–9,5 cm (Caune 1994, 48 n.,  
ryc. 2–4; 2003, 281 n., ryc. 2–4).

V.2.7.2. Szklana zastawa stołowa
Zaliczono do niej bogaty zestaw szklanic i kie-

lichów, ale także okazjonalnie malowane butle 
na trunki. Znaczna część przedmiotów tego typu 
już wcześniej doczekała się publikacji (Cnotli-
wy 1981). Na szklaną zastawę stołową składa-
ją się przede wszystkim różnego typu szklanice 
i kielichy.

V.2.7.2.1. Szklanice
Szklanice typu fletowego. Tworzą największą 

grupę szklanych naczyń stołowych, liczącą ra-
zem z drobnymi ułamkami kilkaset egzemplarzy. 
Są to wysokie, smukłe, najczęściej wieloboczne 
naczynia, osadzone na solidnej, kolistej stopce, 
zdobione poprzecznie karbowanymi niteczka-
mi lub paseczkami szklanymi o zróżnicowanych 
układach. Najstarsze są znane z terenu Czech już 
od końca XIII w., także z ziem niemieckich, ale 
głównie z XIV i XV w., choć używano je jeszcze  
w XVI w. (Vavra 1953, 40 n., ryc. 101–102; Hej-
dova, Nechvatal 1967, 492 n.; Rademacher 1933, 
104 n.). Na terenie Polski najstarszy, datowany 
na XIV/XV w. okaz jest znany z Płocka (Ciepiela 

1968, 351 n., ryc. 6–7). Mają czaszę cylindryczną 
o przekroju kolistym, górą nieco wybrzuszoną, 
gładkie ścianki zdobione dookolnie karbowa-
ną nitką szklaną lub dolepionymi, rożkowatego 
kształtu guzkami.

O użytkowaniu na zamku szklanic typu fle-
towego informuje inwentaryzacja sporządzona 
w reprezentacyjnych komnatach po śmierci księ-
cia Barnima XII w 1603 r., w której odnotowa-
no dwie wysokie „Pinzgläser” i 18 wydłużonych 
„Spitzgläser” (Turek-Kwiatkowska 1992, 150; wg 
informacji Autorki inwentarz znajduje się w Wo-
jewódzkim Archiwum Państwowym w Szcze-
cinie, Rep. 4, Par I, Tit. 49, nr 69, Bl. 91,I,1963). 
Wobec braku szczegółów trudno powiedzieć,  
czym się obydwa wymienione rodzaje różniły.

Wśród znalezisk ze szczecińskiego zamku od-
kryto zaledwie 3 fragmenty szklanic cylindrycz-
nych, a dominują okazy wieloboczne. Do szkla-
nic cylindrycznych należą najprawdopodobniej 
2 wysoko wklęsłe stopki znalezione w warstwie  
2 w obiekcie nr 21 oraz fragment korpusu z obiek-
tu nr 23. Dwie pierwsze wykonano ze szkła bez-
barwnego, trzeci z jasnoseledynowego. Szklanice 
cylindryczne o podobnie ukształtowanych stop-
kach są znane z Frankfurtu nad Odrą z poziomu 
datowanego na lata 1575–1648 (Huth 1975, 68, 
tabl. 29,10–11).

W omawianym okresie w powszechnym użyt-
kowaniu były szklanice wieloboczne, które go-
ściły nie tylko na książęcym stole, ale – jak wska-
zują znaleziska – także pod dachami bogatszych 
mieszczan. W znaleziskach szczecińskiego zam-
ku występują głównie szklanice ośmioboczne, 
sporadycznie także siedmioboczne. Należy jed-
nak dodać, że wieloboczną formę posiadały je-
dynie górne partie naczyń, które, zwężając się ku 
stopce, stawały się dołem lejkowate o przekroju 
kolistym. Z tego powodu, dysponując fragmenta-
rycznie zachowanymi okazami, w wielu przypad-
kach nie mamy możliwości określenia kształtu 
całej szklanicy.

Prawie całkowicie zachowaną szklanicę sied-
mioboczną pozyskano z zasypiska wykopu bu-
dowlanego przy Wieży Zegarowej (ryc. 85: 11), 
a cztery dalsze, fragmentarycznie zachowane 
okazy, z obiektu nr 22 (ryc. 85: 2–3). Wykony-
wano je ze szkła bezbarwnego (ryc. 85: 2), ja-
snoseledynowego, seledynowego i zielonkawego  
(ryc. 85: 11). Były osadzone na kolistych, wklęsłych 
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stopkach o średnicy do 11,4 cm. Wysokość naj-
lepiej zachowanego egzemplarza dochodziła do  
26 cm, a pojemność do 253 cm3. Na innych stano-
wiskach ich wysokość wahała się od 18 do 35 cm 
(Lappe 1978b, 252). Były zdobione dookolnymi, 
poprzecznie karbowanymi taśmami szklanymi, 
rozmieszczonymi w pewnej odległości od siebie.

Większe fragmenty szklanic ośmiobocznych 
wydobyto z obiektu nr 21: osiem z warstwy 3, je-
den prawie cały z warstwy 2 (ryc. 85: 1), dalsze 
sześć z obiektu nr 22 (ryc. 85: 5).

Ponadto 11 egzemplarzy znaleziono w war-
stwie I (przemieszanej) w kilku wykopach wyko-
nanych w piwnicy skrzydła południowego (ryc. 
44: 1), a z jeden w zasypisku piwniczki (obiekt 
nr 18) pod skrzydłem menniczym. Na podsta-
wie zachowanych okazów można wnosić, że ich 
wysokości były takie same, jak szklanic siedmio-
bocznych, a średnica stopek wahała się między 
8,5 a 9,1 cm. Wykonywano je także z takiego sa-
mego szkła seledynowego o różnym odcieniu, 
zawierającego niekiedy drobne zanieczyszczenia. 
Środkową część korpusu zdobiono powszech-
nie stosowanymi dookolnymi spiralnymi bądź 
poziomymi różnej szerokości karbowanymi pas-
kami szklanymi. Niekiedy między paskami po-
ziomymi przylepiano falistą nitkę (ryc. 85: 4). 
Rzadziej szklanice zdobiono delikatnie zaznaczo-
nymi, skośnymi żłobkami, tzw. motywem koszy-
kowym, który wystąpił na kilkunastu ułamkach 
pochodzących z obiektu nr 22. Motyw ten wy-
stąpił także na szklanicach wydobytych z latryny 
przy ratuszu w Chojnie datowanej na przełom  
XVI/XVII w., z badań R. Kamińskiego (1979), zna-
nej mi z autopsji. W dużym zespole z przełomu  
XVI/XVII w. zidentyfikowano je w Erfurcie oraz 
w latrynie z XVII w. odkrytej na terenie starego 
miasta w Jenie (Lappe 1978b, 252, tabl. 40; Ste-
cher, Lappe 1979, 249, ryc. 6).

Pozyskano zaledwie 16 fragmentarycznie za-
chowanych okazów szklanic cylindrycznych. 
Większość z nich pochodzi z obiektu nr 22,  
a tylko jeden z warstwy II w obiekcie nr 22. Szcze-
gólną uwagę zwraca bogato malarsko zdobiona, 
cylindryczna, nieznacznie wybrzuszona szkla-
nica z wałeczkowatą stopką zdobioną białymi 
punktami (ryc. 84: 1). Wykonana z seledynowego 
szkła, ma około 1,1 l objętości, 17 cm wysokości, 
średnice: wylewu 9,2 cm, brzuśca 9–9,7 cm, dna 
10 cm. Na środku przeciwstawnych stron brzuś-
ca umieszczono, niestety uszkodzone, barwne 

herby rodowe pary książęcej Franciszka I i jego 
małżonki Zofii, córki elektora saskiego Chrystia-
na, podpisane pierwszymi literami (z lukami) 
ich tytulatury, zaś między nimi wypisano datę  
„ANNO 1618”. Kontury herbów i postaci oraz 
litery wykonano białą farbą, zaś ich tło i elemen-
ty strojów postaci trzymających tarcze herbowe 
– barwą złocistą i niebieską. Słowo ANNO i datę 
umieszczono między identycznymi, żółtymi 
ozdobnikami w rombowatym układzie, otoczo-
nymi pseudoroślinną dekoracją z białymi listka-
mi i niebieskimi punkcikami imitującymi kwiat-
ki. Nieco poniżej wylewu wymalowano poziome 
pas mo przedstawiające ujęty między kropkowane, 
niebieskie i białe linie rząd zazębiających się trój-
kątów wyrysowanych żółtymi punkcikami, od-
dzielonych od siebie w podobny sposób wykona-
nymi liniami niebieskimi i białymi. Herb książąt 
szczecińskich, nawiązujący w sposobie przedsta-
wienia do brandenburskich, w postaci takiej jak 
na szklanicy po raz pierwszy pojawił się na pie-
częci Jana Fryderyka z 1570 r., a w latach 1594–
1595 na bitych przez niego monetach, był używa-
ny przez jego następców, także przez Franciszka 
I, pięknie wyrysowany przez Jana van der Hey-
denana na poświęconym mu miedziorycie z 1619 
r. (Gumowski 1950, 52; Boras 1968, 226, ryc. 43; 
Leonhardt 1976, 28 n.; Piniński 1976, tabl. XIV
–XVIII; Rymar 1995, II: fot. 82). Bardzo zbliżona 
forma herbu elektora saskiego jest widoczna na 
talarze Chrystiana I z 1592 r. i późniejszych Jana 
Jerzego z 1627 r. (Haupt 1974, cz. I, 128 n., tabl. 
77,3 i in.).

Mając na względzie tytulaturę osób i datę zdo-
biące szklanicę, należy sądzić, że przygotowano 
ją, najpewniej razem z wieloma innymi, specjal-
nie na ucztę uświetniającą objęcie władzy książę-
cej po bracie Filipie II (Rymar 1995, II: 194).

Z obiektu nr 22 pochodzą fragmenty umożli-
wiające rekonstrukcję innej malowanej szklanicy 
cylindrycznej, z wklęsłym dnem, zaopatrzonym 
w pogrubioną stopkę zdobioną białymi kropkami 
(ryc. 84: 3). Wykonana z jasnoseledynowego szkła, 
miała 18–19 cm wysokości, 6,5–7,3 cm średnicy 
brzuśca, 7,1 cm średnicy dna i około 0,6 l pojem-
ności. Na środku brzuśca wymalowano czarnego 
orła przepasanego złotą szarfą z pętlicami, z roz-
postartymi skrzydłami, z głową zwróconą w prawą 
stronę, z rozwartym żółtym dziobem z wysunię-
tym języczkiem. Z jednej strony orła zachował się 
ślad, może postaci w hełmie z pióropuszem, jakie 
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umieszczano zwykle z boków tarczy herbowej. 
Ponadto na jednym z mniejszych fragmentów na 
żółtawym tle wymalowano przedmiot przypomi-
nający berło. Górną część szklanicy, nieco poni-
żej wylewu, zdobiły dwa rzędy białych punktów. 
Opisane elementy nawiązują do umieszczanych 
na herbie elektorów brandenburskich (Leonhardt 
1976, 28 n.). Trudno powiedzieć, z jakiej okazji 
ta szklanica znalazła się na szczecińskim dworze, 
choć niewykluczone, że była nią również uczta 
uświetniająca objęcie władzy przez Fryderyka.

Dalszy okaz malowanej szklanicy zachował się 
w warstwie 2 w obiekcie nr 21. Jest to fragment dna 
wykonany z ciemnozielonego szkła, zaopatrzony 
w dolepioną, spłaszczoną stopkę zdobioną punk-
tami naniesionymi białą, nieprzezroczystą farbą.

Na koniec należy dodać, że całkowicie zacho wa-
na szklanica cylindryczna pochodząca ze szcze  ciń-
skiego zamku, datowana na około 1595 r., znajduje 
się w zbiorach Staatliche Kunst sammlungen Dresden, 
Museum für Kunsthand werk (nr inw. 37 121). Jest 
zdobiona barwnymi herbami pary książęcej: zachod-
niopomorskim Jana Fryderyka i brandenburskim jego 
małżonki Erdmuty (Januszkiewicz 1986, 51, nr kat. 34,  
ryc. 23). Niewykluczone, że przygotowano ją z okazji 
ślubu książęcej pary, który odbył się w 1577 r.

Zwyczaj malowania szkieł ma bardzo starą 
metrykę. Przyjęło się w literaturze, że przejęli go 
w końcu XIV lub w XV w. z Bliskiego Wschodu 
Wenecjanie. W Europie Północnej upowszech-
nił się od końca 1. połowy XVI w., szczególnie 
w XVII w. (Wyrobisz 1968, 154; Kamieńska 1974, 
53; Gołębiewski 2000, 206 n.). Na malowane szkla-
nice trafili inwentaryzatorzy zamku w 1639 r. (Tu-
rek-Kwiatkowska 1992, 168). Nie wiadomo, w ja-
kiej hucie wykonano opisane obiekty. Wydaje się, 
że do Szczecina trafiły bez ornamentacji malar-
skiej, którą na zamówienie na konkretne okazje 
wykonywał miejscowy ornamentator (Wyrobisz 
1968, 154 n.). Nieodzowna była w tym przypadku 
współpraca z miejscowym szklarzem dysponują-
cym odpowiednim piecem, w którym na gorąco 
utrwalano naniesioną ornamentację (Gołębiew-
ski 2000, 206). Jak wskazują znaleziska ze stare-
go miasta w Elblągu, malowane naczynia szklane 
były również ozdobą zastawy stołowej bogatszego 
mieszczaństwa (Gołębiewski 2000, 208 n.).

Z obiektu nr 22 wydobyto fragment cylindrycz-
nej szklanicy o średnicy 6 cm, z jasnoseledyno we-
go szkła, z charakterystyczną szeroką, poprzecznie 

karbowaną obrączką. Podobny okaz znaleziono 
w sąsiadującej z zamkiem kamienicy mieszczań-
skiej (Cnotliwy 1981, 339, ryc. 11, 11). Szklanice 
obrączkowe pojawiły się na terenie Niemiec już 
w XVI w., ale w XVII w. były już znane w całej 
Europie Środkowej (Buczkowski 1958, 55; Dexel 
1962, 79 n.; Ciepiela 1970, 150 n.).

W tym samym obiekcie znalazło się 9 ułam-
ków den z wałeczkowatymi stopkami, należących 
najprawdopodobniej do opisanego wyżej typu 
szklanic cylindrycznych.

Także w latrynie nr 22 znalazły się 3 fragmenty 
szklanic z cylindrycznym korpusem osadzonym 
na wysokiej nóżce, z których dwa należały naj-
pewniej do jednego okazu (ryc. 85: 6). Wykonano 
je z bezbarwnego szkła. Ich powierzchnie zdobią 
pionowe lub ukośne pasma utworzone ze skoś-
nych lub kratkowanych, niezwykle cienkich, biało 
malowanych kreseczek. Wydaje się, że mamy tu 
do czynienia z imitacją techniki szklarstwa we-
neckiego, stosującej wtapianie barwnych nitek 
szklanych. Do tych naczyń brak nam analogii.

Prawdopodobnie ze szklanicami cylindryczny-
mi należy wiązać pokrywy z kulistymi uchwytami. 
Trzy pojedyncze fragmenty zachowały się w war-
stwach 1–3 w obiekcie nr 21. Jeden z nich był zdo-
biony promieniście rozchodzącymi się z wierz-
chołka malowanymi pasmami, na przemian 
białymi i niebieskimi. Podobne pokrywy szklanic 
datowane na 1. połowę XVI w. są znane z Regens-
burga (Rademacher 1933, 115, tabl. 47,c).

Odrębny zespół liczący 8 fragmentarycznie 
zachowanych okazów tworzą szklanice o formie 
konicznej, wykonywane ze szkła o seledyno-
wej barwie. Miały średnice w granicach 6–8 cm,  
a ich wysokość przekraczała 12 cm. Dwa ułam-
ki pochodzą z warstwy 3 w obiekcie nr 21, jeden 
z 23, a pozostałe z 22. W tym ostatnim zachował 
się duży fragment szklanicy skromnie zdobionej 
górą malowanymi białą farbą pasmami złożony-
mi z krzyżyków, kółek i punktów, a w środkowej 
partii brzuśca pseudoroślinną kompozycją z za-
stosowaniem także niebieskiej barwy (ryc. 84: 2). 
Ścianki dwóch dalszych ułamków są zdobione 
wytłoczonymi od środka owalnymi wypukłościa-
mi. Podobnie zdobiony okaz jest znany z Ce-
dyni, z zespołu dotowanego na 2. połowę XVI –  
1. połowę XVII w. (Nawrolski 1973, 273, tabl. I,3). 
Identyczny sposób zdobienia szklanic konicznych 
i beczułkowatych stosowano na terenie Niemiec 
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w 2. połowie XVI i w XVII w. (Huth 1975, 68, 
tabl. 29,3; Lappe 1978b, 254, ryc. 3, 2; Stecher, 
Lappe 1979, ryc. 156).

W warstwie 2 w obiekcie nr 21 znaleziono gór-
ną część szklanicy o beczułkowatej formie, o śred-
nicy wylewu 7 cm, wykonanej z zielonego szkła. 
Poniżej wylewu posiada poziome żeberko, a nad 
nim dwa pasma po dwa rzędy drobnych, nanie-
sionych białą farbą kropeczek (ryc. 85: 7). Drugi 
fragment podobnej formy, ale o średnicy wylewu 
9 cm, wykonany z niebieskobiałego szkła, znalazł 
się w obiekcie nr 22. Podobny okaz datowany na 
XV–XVI w. pozyskano w Solcu nad Wisłą (Cie-
piela 1971, 188, ryc. 9).

Kilka, niestety ułamkowo zachowanych eg-
zemplarzy, należy do typów szklanic o niezwy-
kle oryginalnych, efektownych zdobieniach.  
W obiekcie nr 22 zachował się fragment szklani-
cy typu „Krautstrunk” (ryc. 85: 8) i cztery drobne 
ułamki brzuśca typu „Römer”, a dwa przyden-
ne fragmenty w piwnicy skrzydła południowego, 
w przemieszanej warstwie w wykopie nr 72-2 
(ryc. 85: 9–10). Szklanice tego typu były bardzo 
rozpowszechnione na terenie Czech i Niemiec, 
a ostatnio są coraz częściej spotykane na terenie 
Polski północnej. „Krautstrunk” uważa się za for-
mę typową dla końca XV i XVI w. zaś, okazy typu 
„Römer” wykształciły się w XV w. i były w uży-
ciu do XIX w. stulecia (Rademacher 1933, 11 n.; 
Schütte 1976, 109 n., tabl. 36 i 37; Gołębiewski 
1988, 433; 1992, 471 n.).

V.2.7.2.2. Kielichy
Szklaną zastawę stołową wzbogacały i uroz-

maicały kielichy, różniące się formą czaszy, tral-
ki, nodusa i stopki. Najliczniejszą grupę stanowią 
kielichy z koniczną czaszą, zwężającą się silnie 
ku stykowi z niską nóżką, przechodzącą w sze-
roką, kolistą, spłaszczoną (ryc. 86: 5, 12) lub 
wklęsłą stopkę (ryc. 86: 4, 9). U nasady czaszy 
znajdowały się pojedyncze lub podwójne, pier-
ścieniowate zgrubienia, niekiedy zdobione biały-
mi kropeczkami (ryc. 86: 12). Rzadziej nóżki były 
zaopatrzone w gruszkowaty w przekroju nodus  
(ryc. 86: 9). Wyrabiano je głównie ze szkła bez-
barwnego, rzadziej jasnoseledynowego, spora-
dycznie z zielonego. Posiadały 15–16 cm wy-
sokości, ich czasze miały 11–12 cm wysokości, 
a średnicę dochodzącą do 6,5 cm, zaś średnice 
stopki mierzyły 6–8 cm. W zespołach zamkowych 
najliczniej wystąpiły w warstwie 2 w obiekcie  

nr 21 – w liczbie 21 większych fragmentów  
(ryc. 86: 3, 5), trzy ułamki wydobyto z obiektu 
nr 22 (ryc. 86: 4, 9, 12) a dwa ułamki w warstwie 
I, przemieszanej w piwnicy skrzydła południo-
wego (Cnotliwy, Nawrolski, Rogosz 1972, 216,  
ryc. 17,12). Kielichy omawianego typu współwy-
stępują, także na innych stanowiskach, z wielo-
bocznymi szklanicami fletowymi, co upoważnia 
do ich datowania na XVII w. (Wyrobisz 1968, 
147; Ciepiela 1971, 204; Stecher, Lappe 1979, 249, 
ryc. 6d). Na takie ich datowanie wskazuje też 
wyobrażenie kielicha konicznego na malowanej 
butli sygnowanej datą roczną 1618, znalezionej 
w warstwie 2 w obiekcie nr 21 (ryc. 89). Kielichy 
koniczne były użytkowane jeszcze w XVIII w., 
ale miały już inaczej ukształtowane nóżki (por  
ryc. 86: 13, 14).

Znaczną grupę tworzą też ułamki niewielkich 
kielichów z jajowatą czaszą o średnicy dochodzą-
cej do 5,3 cm. Kilkanaście ułamków (16 egz.) wy-
konanych ze szkła bezbarwnego wydobyto z war-
stwy 2 w obiekcie nr 21, a trzy z niebieskawego 
szkła z obiektu nr 22 (ryc. 86: 8). Jeden z drobnych 
ułamków z obiektu 21 był przy wylewie zdobiony 
techniką malarską szerokim złotym paskiem, a ni-
żej białą farbą, pasmem wiciowym i kombinacją 
kreseczek wykonanych bardzo cienkimi pocią-
gnięciami pędzelka (Cnotliwy 1981, 360, ryc. 13, 
2, 10). Być może mamy tu do czynienia z naśla-
downictwem wyrobów weneckiego typu.

Najpewniej jeszcze przed 1637 r. dotarły na 
książęcy stół kielichy z fantazyjnie uformowanym 
trzonem, najbardziej charakterystyczne dla we-
neckiego stylu, ale od XVI w. produkowane już 
głównie w hutach niderlandzkich. W niektórych 
publikacjach nazywa się je kielichami skrzydeł-
kowymi (Gołębiewski 2004, 471 n.). Dwa cha-
rakterystyczne fragmenty wydobyto z obiektu nr 
21, z warstwy 2 (ryc. 86: 1), trzeci z warstwy 1  
(ryc. 86: 2). Najprawdopodobniej należały do 
jednego okazu. Nóżka jest wykonana z laseczki 
bezbarwnego szkła skręconego spiralnie razem 
z wtopionymi, bardzo cienkimi nitkami szklany-
mi barwy czerwonej i żółtej. Kilka podobnych, 
zaopatrzonych niekiedy w liściastego kształtu 
skrzydełka znaleziono w obrębie patrycjuszow-
skich kamienic na Starym Mieście w Elblągu 
(Gołębiewski 1992, 481; 2004, 471, ryc. 3). Zre-
konstruowany egzemplarz takiego kielicha, za-
opatrzony w pokrywkę z fantazyjnym zwieńcze-
niem, jest znany z Westfalii (Hemker 1992, 257, 
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ryc. 45). Niewykluczone, że z wystrojem kieli-
cha lub innego naczynia weneckiego typu nale-
ży wiązać znalezioną w warstwie 1 w obiekcie nr 
21 wykonaną z bezbarwnego szkła główkę pta-
ka z rozwartym dziobem, z niebieskimi oczyma 
i strzępiastym grzebieniem.

V.2.7.2.3. Dzbany
O używaniu dzbanów świadczy obecność 

w obiekcie nr 22 taśmowatego ucha z ciemnozie-
lonego szkła. Górną, cylindryczną część dzba-
na szklanego znaleziono w sąsiadującej z zam-
kiem kamienicy mieszczańskiej (Cnotliwy 1981, 
361, ryc. 13.13,9). Dwa dalsze okazy są znane 
z latryny przy ratuszu w Chojnie, datowanej na 
przełom XVI/XVII w. (niepublikowane badania  
R. Kamińskiego). Dzbany z fantazyjnymi uchami 
są spotykane na Dolnym Śląsku wśród znalezisk 
z XVII w. (Kamieńska 1974, ryc. 34).

V.2.7.3. Naczynia apteczne
Liczną grupę tworzą niewielkie naczynia ap-

teczne służące do przechowywania maści i wycią-
gów ziołowych, niewielkie buteleczki na przeróż-
ne mikstury oraz słoje i miseczki związane z ich 
przygotowywaniem.

Pojemniki
Są to niewielkie, cylindryczne, górą przewężo-

ne naczyńka z kołnierzowatym brzegiem, płasko 
wywiniętym na zewnątrz. Stwierdzono je tylko 
w obiekcie nr 21, gdzie w warstwie 2 zachowało 
się 8 całkowicie zachowanych (ryc. 96) i 17 drob-
nych fragmentów, a w warstwie 1 dalszych 7 ca-
łych okazów i tyle samo ułamków.

Przy jednakowym kształcie, różniły się wiel-
kością. Ich wysokość mieściła się w granicach  
4,9–7,3 cm, średnica 3,3–5,7 cm, a objętość  
35–105 cm3. Wyrabiano je głównie ze szkła se-
ledynowego o różnych odcieniach, sporadycz-
nie z bezbarwnego. Ostatnio zespół takich po-
jemników znaleziono w Gdańsku w zespołach  
z XV–XVII w. (Krukowska 2009, 447 n., ryc. 2, 
6–7). Podobne naczynia były użytkowane w całej 
Europie od końca XVI i przez cały XVII w. (Me-
chelk 1970, 161, ryc. 66,6,9 i tabl. 39). Być może 
część naczyń z warstwy 2 w obiekcie nr 21 pocho-
dzi już z okresu po 1637 r., a z pewnością wszyst-
kie z warstwy 1.

Różnorodne słoje
Większość zachowanych fragmentarycznie 

okazów pochodzi również z obiektu nr 21. Naj-

licz niejsze były niewielkie okazy z baniastym 
brzuścem, zwężającym się ku dołowi, zaopatrzo-
ne w szeroki, kołnierzowaty brzeg silnie odchy-
lony na zewnątrz. Ich średnice wylewów mierzy-
ły 6,6–14 cm, a brzuśce 7–9,5 cm. Wyrabiano je 
przede wszystkim ze szkła bezbarwnego, rzadziej 
seledynowego. Siedem tego rodzaju słojów pozy-
skano z warstwy 2 (ryc. 95: 1–2), a dalsze cztery 
z warstwy 1 (ryc. 95: 3). Rzadsze były słoje o po-
dobnej jak wyżej formie, ale o większych rozmia-
rach. Pięć takich okazów znaleziono w obiek-
cie nr 21, dwa w warstwie 2, trzy w warstwie 1,  
a dwa dalsze w obiekcie nr 22 (ryc. 95: 6). Ich śred-
nice wylewu mieściły się w granicach 11–17 cm,  
a brzuśca 10,7–14,8 cm. Słoje te miały dna wklę-
słe, zaopatrzone w krótką nóżkę (ryc. 95: 7). Wy-
rabiano je ze szkieł bezbarwnych i seledynowych. 
Od opisanych wyżej form odbiegały dwa słoje po-
chodzące z obiektu nr 22. Jeden z nich miał cylin-
dryczną formę (może cylindryczną szyjkę i bar-
dziej baniasty dół) i brzeg łagodnie odgięty na 
zewnątrz (ryc. 95: 5), drugi miał jajowaty brzu-
siec i słabo wykształcony, nieznacznie odchylony 
brzeg (ryc. 95: 4). Słoje były użytkowane przez 
cały XVII w., nie sposób wyróżnić egzemplarzy 
pochodzących sprzed 1637 r.

Buteleczki
Zaliczam do nich niewielkie buteleczki o zróż-

nicowanych formach, przy czym niektóre z nich 
mogły być również używane do przechowywania 
pachnideł. We wcześniejszym opracowaniu szkieł 
zamkowych tego rodzaju okazy zostały zakwa-
lifikowane do grupy A, w obrębie której wyróż-
niono cztery typy (Cnotliwy 1981, 364). Klasyfi-
kacja ta została zastosowana także w niniejszym 
opracowaniu.

W warstwie 2 w obiekcie nr 21 zachowały się 
dwie buteleczki typu I, charakteryzujące się pół-
kulistym brzuścem, silnie wklęsłym dnem i sto-
sunkowo długą, cylindryczną szyjką zakończoną 
zgrubiałym, odchylonym na zewnątrz brzegiem. 
Całkowicie zachowany egzemplarz, wykonany 
ze szkła seledynowego, ma wysokość 4,6 cm i po-
jemność 10 cm3 (ryc. 97). Podobny egzemplarz 
jest znany z Gdańska (Krukowska 2009, 447,  
ryc. 2, 4). Opisane flaszeczki, mające bardzo daw-
ną metrykę, były powszechnie użytkowane także 
w XVII w. w całej północnej Europie (Radema-
cher 1933, 55, tabl. 6; Grieg 1933, 120; Jexlev i in. 
1970, 97 n.; Hinz 1972, 206, ryc. 23, 2).
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Licznie użytkowano buteleczki typu II, cechu-
jące się cylindrycznym, górą nieco rozszerzonym 
korpusem silnie przewężonym poniżej wychylo-
nego na zewnątrz brzegu (odmiana 1), rzadziej 
zaopatrzone z krótką szyjkę (odmiana 2). Oka-
zy odmiany 1 w liczbie 12 egzemplarzy, w tym  
8 całkowicie zachowanych, pozyskano wyłącznie 
z warstwy 2 w obiekcie nr 21 (ryc. 98). Są bardzo 
zróżnicowane pod względem wielkości. Mia-
ły 3,3–9,9 cm wysokości, korpus o średnicy 2,3– 
8,7 cm, a objętość 11–116 cm3. Wykonywano je 
głównie ze szkła o seledynowym zabarwieniu, 
rzadziej z bezbarwnego. Najbliższe analogie z te-
renu Pomorza Zachodniego z XVII–XVIII w. są 
mi znane z autopsji z badań R. Rogosza w Py-
rzycach, a na innych stanowiskach z terenu Pol-
ski i Niemiec z zespołów datowanych na XVI– 
XVII w. (Ciepiela 1970, 163, ryc. 25; Mechelk 1970,  
159 n., ryc. 66). Należy więc przyjąć, że niektó-
re buteleczki odmiany 1 mogły być użytkowane 
jeszcze po 1637 r.

Wydaje się, że buteleczki odmiany 2 wybrane 
z warstwy I w obiekcie należy włączyć do zasobu 
form okresu po 1637 r.

Buteleczki posiadające czworoboczny korpus 
(niekiedy przewężony), przeważnie o przekroju 
kwadratowym, górą silnie przewężonym, zaopa-
trzone w niewielki otworek z brzegiem wychy-
lonym na zewnątrz, zostały oznaczone jako typ 
III. W liczbie 28 egz. odnotowano je w warstwie  
2 obiektu nr 21, z czego aż 14 zachowanych cał-
kowicie (ryc. 99), a fragment kolejnej w obiekcie  
nr 22. Miały 4,3–7,8 cm wysokości, przekrój kor-
pusu mieścił się w ramach 2,6 × 2,6 – 4,1 ×  
4,1 cm, zaś objętość w granicach 14–80 cm3. Prze-
ważnie wykonywano je ze szkła o seledynowej 
barwie, sporadycznie z niebieskiego, a wyjątkowo 
z bezbarwnego. Buteleczki typu III były w Dreź-
nie znane już w zespołach z 1. połowy XIII w. 
(Mechelk 1970, 158 n., tabl. 66 i in.), ale masowo 
produkowano je od połowy XVI w. (Chambon, 
1955, 87 n.). Na szczecińskim zamku użytkowa-
no je najwcześniej od schyłku XVI w., głównie 
w 1. połowie XVII w., ale najprawdopodobniej 
także po 1637 r.

Zespół niewielkich buteleczek grupy A zamy-
kają okazy z ośmiobocznym korpusem, krótką 
szyjką i brzegiem nieznacznie wychylonym na 
zewnątrz – zaliczone do typu IV. Osiem, nieste-
ty fragmentarycznie zachowanych egzemplarzy, 
znaleziono w obiekcie nr 21, w warstwie 2. Brak 

do nich analogii. Sądząc z kontekstu znalezisk, 
należałoby je datować na XVII w.

Ponadto z obiektu nr 21 z wykopu VII wydo-
byto kilkanaście drobnych fragmentów flaszeczek 
grupy A, bez możliwości określenia przynależno-
ści typologicznej.

Inne związane z aptekarstwem
W warstwie 2 w obiekcie nr 21 znaleziono 

bardzo małą miseczkę z wklęsłym dnem mającą 
średnicę 6,5 cm, a wysokość 1,9 cm.

V.2.7.4. Butelki dużych rozmiarów – grupa B
Przeznaczone do przechowywania i trans-

portu napojów alkoholowych, zaczęły się upo-
wszechniać od XVI w. wraz z rozwojem handlu 
w tej dziedzinie. Na szczecińskim zamku zaczęły 
się pojawiać w XVI stuleciu, a nawet u schyłku  
XV w. (por. podrozdz. IV.2.3). Mają bardzo zróż-
nicowane kształty, które pozwalają wyróżnić czte-
ry podstawowe typy, a w ich obrębie odmiany.  
W okresie 1575–1637 były użytkowane tylko bu-
telki typu I i II, odmiany 1 i być może 2.

Za najstarsze należy uznać butelki typu I. 
Zaliczono do niego okazy baniaste ze stożkowa-
tą szyjką, z dużym otworem o średnicy przekra-
czającej niekiedy 3 cm. Zachowały się wyłącznie 
w postaci większych lub mniejszych fragmentów. 
Wyróżniono dwie odmiany różniące się formą 
i wysokością szyjki. Do odmiany 1 zaliczono dwa 
fragmenty z grubą stożkowatą szyjką pochodzą-
ce z obiektu nr 22 (ryc. 87: 1), zaś do odmiany  
2 – posiadające bardziej smukłą, wydłużoną szyj-
kę i brzeg kołnierzowato odgięty na zewnątrz 
dwa ułamki z warstwy 2 w obiekcie nr 21 i jeden 
z obiektu nr 22 (ryc. 87: 2). Ten ostatni był jakby 
zdobiony poziomymi, delikatnie zaznaczonymi 
bruzdami. Posługując się analogiami, do typu I, 
można zaliczyć kilka den wklęsłych, zaopatrzo-
nych w element przypominający stopkę z dolepio-
nego od spodu wałeczka lub uformowaną z pod-
winiętego szkła dolepionego do korpusu. Trzy 
podobnego typu dna pochodzą z obiektu nr 22,  
a trzy dalsze z warstw 1 i 2 w obiekcie nr 21 
(Cnot liwy 1981, 367, ryc. 13.3, 3 i 7 oraz 13.9,13–
14). Wykonywano je ze szkła o różnych odcie-
niach zieleni, także z bezbarwnego, niebieskiego 
i prawie czarnego, matowego. Wydaje się, że bu-
telki typu I, mające znacznie delikatniejsze ścian-
ki niż inne, nie nadawały się do transportu pły-
nów, mogły służyć nawet jako naczynia stołowe 
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do rozlewania wina utoczonego z beczki. Na te-
renie Niemiec są znane w końcu XVI i w XVII 
w. (Huth 1975, 68, tabl. 28; Lappe 1978b, ryc. 2), 
zaś na Pomorzu Zachodnim wystąpiły licznie 
w latrynie przy ratuszu w Chojnie, datowanej na 
przełom XVI/XVII w. (z badań R. Kamińskiego, 
znane mi z autopsji). 

Znacznie liczniej wystąpiły duże, grubościenne 
butelki typu II, charakteryzujące się cylindrycz-
nym, górą poszerzonym korpusem, ze stożkowatą 
szyjką o zróżnicowanej długości, z pogrubionym 
na zewnątrz brzegiem. Służyły przede wszystkim 
do transportu wina, a okazy szerokootworowe 
także do przechowywania innych płynów. Kieru-
jąc się formą korpusu i szyjki, wyróżniono cztery 
odmiany, z których dwie pierwsze były użytkowa-
ne na dworze książęcym do 1637 r., a pozostałe  
w okresie późniejszym.

Butelki typu II, odmiany 1 cechują stożkowa-
te szyjki o zróżnicowanej wysokości i sposobie 
ukształtowania wylewu. Zaliczono do niej jedną 
całkowicie zachowaną butelkę i 14 większych. 
Wydaje się, że starszy wariant odmiany 1 repre-
zentują pojedyncze okazy górnych części butelek, 
jeden znaleziony w warstwie 2 w obiekcie nr 21 
(ryc. 87: 3), drugi, prawdopodobny, w obiekcie nr 
22 (ryc. 87: 6). Pierwszy jest zaopatrzony w wyso-
ką szyjkę, drugi w krótką szyjkę zdobioną piono-
wymi bruzdami i szeroki otwór, a obydwa w brzeg 
wychylony na zewnątrz. Całkowicie zachowana 
butelka pochodząca z warstwy 1 w obiekcie nr 21 
posiada krótką, stożkowatą szyjkę, brzeg odchy-
lony na zewnątrz, jakby wzmocniony poziomym 
wałeczkiem. Ma 23 cm wysokości, korpus o śred-
nicy 9–9,2 cm, i otwór 3,8 cm (ryc. 91: 1). Ponad-
to z obiektu nr 21 pochodzi 8 dalszych fragmen-
tów (5 z warstwy II i 3 z I), z obiektu 22 – 4 egz.,  
a 2 dalsze z piwnicy skrzydła południowego: je-
den z wykopu 72-5, z warstwy X, drugi z warstwy 
przemieszanej. Podobne egzemplarze wydobyto 
z latryny kamieniczki mieszczańskiej położo-
nej w sąsiedztwie zamku (Cnotliwy 1981, 368) 
oraz z latryny przy ratuszu w Chojnie (badania  
R. Kamińskiego, znane mi z autopsji). Wszystkie 
były wykonane ze szkła seledynowego lub zielo-
nego. Butelki odmiany 1 pojawiły się w Europie 
już w XV w., przeważnie użytkowano je w XVI 
i XVII w., ale są też znajdowane w zespołach  
z XVIII w. (Mechelk 1970, 159, ryc. 66; Schütte 
1976, 107 n., ryc. 7). Okazy szczecińskie pocho-
dzą najprawdopodobniej z głównie z okresu do 

1637 r., ale nie można wykluczyć ich użytkowania 
także później.

Późniejszą metrykę posiadają okazy odmiany 
2, które charakteryzuje krótka, cylindryczna, do-
łem nieco rozszerzona szyjka, zgrubiały brzeg, 
często jakby wzmocniony przez doklejenie sze-
rokiej taśmy lub spiralnie okręconego wałeczka.  
Z kilku egzemplarzy pochodzących z obiektu nr 
21 (ryc. 91: 2), zaledwie jeden fragment z warstwy 
2 można, jak się wydaje, wiązać z końcem oma-
wianego okresu, zaś wszystkie inne już z czasami 
późniejszymi.

Najprawdopodobniej w omawianym okresie 
użytkowano także, choć trudno wskazać konkret-
ny egzemplarz, także butelki odmiany 3, z wy-
raźnie wydłużoną szyjką wychodzącą płynnie 
z cylindrycznego korpusu. Do takiego poglądu 
upoważniają znaleziska z wkopu fundamento-
wego do filaru w piwnicy skrzydła południowe-
go realizowanego około 1490 r. Okazy odmiany 3 
były popularne po połowie XVII w., szczególnie 
w XVIII stuleciu, toteż zostaną omówione w na-
stępnej części opracowania (podrozdz. VI.2.7.3).

W warstwie 2 obiektu nr 21 odnotowano 5 
frag mentów przydennych odmiany 4, grupującej 
duże butle z wklęsłym dnem, z cylindrycznym 
korpusem i krótką szyjką z wałeczkowatą kryzą 
poniżej wylewu. Były wykonane ze szkła o sele-
dynowej barwie, zawierającego zanieczyszczenia 
w postaci bliżej nieokreślonych grudek. Większy 
fragment tego rodzaju znaleziono w piwniczce 
kamienicy mieszczańskiej w sąsiedztwie zamku 
(Cnotliwy 1981, 371). Można je datować ogólnie 
na XVII w.

Ponadto, jeśli wnioskować z rodzaju szkła 
i grubości ścianek, do butelek należy zaliczyć kil-
kaset ułamków ścianek i den.

Do typu III należą duże butelki z czworościen-
nym korpusem, najczęściej kwadratowym. Jeśli 
sądzić według liczebności znajdowanych frag-
mentów ścianek i den, ten typ butelek był bardzo 
popularny na szczecińskim zamku. Najwięk-
szy zbiór pochodzi z obiektu nr 21 – 249 egz. 
(145 z warstwy 2 i 104 z warstwy 1), skromniej-
szy z obiektu nr 22 – 40 egz. a tylko 3 z piwnicy 
skrzydła południowego. Kierując się formą szyjki 
i wylewu nielicznych większych fragmentów, wy-
odrębniono trzy odmiany.

Do odmiany 1 zakwalifikowano tylko jeden eg-
zemplarz wykonany z zielonego szkła, pochodzący 
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z obiektu nr 22, mający stożkowatą część górną, 
krótką, słabo wyodrębnioną szyjkę i brzeg otworu 
odchylony na zewnątrz (ryc. 87: 7). Podobne oka-
zy, znane od połowy XVI w., były masowo produ-
kowane w XVII i XVIII w. (Ciepiela 1970, 163 n.; 
1971, 205). Prezentowana wyżej butelka pochodzi 
najprawdopodobniej z 1. połowy XVII w.

Butelki odmiany 2 są wysokie, mają kwadra-
towy lub prostokątny w przekroju korpus, bardzo 
krótką, słabo wyodrębnioną szyjkę i brzeg wy-
chylony na zewnątrz. Ich korpusy mają przekro-
je od 6,3 × 6,3 do 13 × 15 cm, otwory o średni-
cy 1,4–1,6 cm. Wyrabiano je najczęściej ze szkła 
bezbarwnego, ale też seledynowego. Służyły do 
przechowywania likierów, nalewek i wódki. Pięć 
fragmentów takich butelek wydobyto z obiektu  
nr 21, jeden, malowany, zaopatrzony w datę 1615, 
w znacznej części zrekonstruowany – z warstwy 
2, a 4 drobne z warstwy 1. Ponadto ułamek górnej 
części flaszy znaleziono w wykopie budowlanym 
przy Wieży Zegarowej. Ten ostatni ma ślady zdo-
bienia techniką malarską w postaci podwójnych 
pasm niebieskich oraz żółtych punkcików i kółe-
czek (Cnotliwy 1981, 371, ryc. 133.14,6).

Na szczególną uwagę zasługuje datowana 
butla z warstwy II, której wszystkie cztery ścian-
ki przyozdobiono barwnie techniką malarską 
tematycznie różnymi scenami, opatrzonymi od-
powiednimi, wiążącymi się z nimi sentencjami 
napisanymi w języku dolnoniemieckim. Sposób 
wykonania poszczególnych scen świadczy o du-
żej klasie malarza. Ponieważ wykonanie dobrej 
barwnej fotografii napotyka na pewne kłopoty 
związane z korozją powierzchni i przebarwienia 
spowodowane długoletnim zaleganiem w nieko-
rzystnych warunkach, dlatego – pomimo wcze-
śniejszej publikacji (por. Cnotliwy 1981, 371–375, 
ryc. 13: 21–23) – warto, jak się wydaje, poświęcić 
więcej miejsca dokładniejszemu opisowi tego wy-
jątkowej wartości zabytku.

Na jednym z szerszych, lepiej zachowanych 
boków umieszczono scenę przedstawiającą my-
śliwego z psem, celującego strzelbą do nagiej 
niewiasty stojącej na jakimś postumencie, a wy-
żej napis i datę 1615 (ryc. 88). Myśliwy, którego 
twarz i dłonie mają barwę jasnej kawy z mle-
kiem, w przyklęku na jednym kolanie składa się 
do strzału. Na głowie ma zielony kapelusz z pod-
winiętym w górę rondem, przewiązany taśmą, 
za którą zatknięto kępkę piór (?). Jest odziany 
w sięgający pasa zielony wams (?), z odstającą 

dolną częścią wykonaną z klinowatych kawałków, 
zapinany rzędem czarnych guzików, z białą krezą 
pod szyją, z rękawami zakończonymi bufiastymi, 
białymi mankietami. Brązową farbą wymalowa-
no strzelbę z masywnym łożem i krótką kolbą, zaś 
niebieską lufę z kurkiem. Myśliwy przyklęka na 
zielonym podłożu roślinnym z wysoką łodygą bia-
łego kwiecia. Przy jego nodze leży duży, bury pies 
z żółtą obrożą ze spinką na szyi. Stojąca na brązo-
wym postumencie naga niewiasta, obfitych kształ-
tów, z ciałem o barwie jasnej kawy z mlekiem, ma 
długie, rozpuszczone aż do pasa jasne, żółte wło-
sy, na głowie zielony, grubo spleciony wianuszek, 
w prawej ręce trzyma takiej samej barwy wieniec 
spleciony z drobnych listków, w lewej ręce trzyma 
dużego, niebieskiego ptaka z rozpostartymi skrzy-
dłami, którym zasłania swoje łono. Z umieszczo-
nego wyżej napisu wynika, że ma to być sowa.

Zamieszczony nad tą sceną napis odczytany 
i przetłumaczony przez prof. Lucynę Turek-Kwiat-
kowską, zamieszczam w kolejności jak na flaszy:

Powyższą scenę podkreśla gruba, brązowa li-
nia, pod którą widnieją inicjały „V. V. WR” (dwie 
ostatnie litery są splecione), kryjące zapewne 
imiona i nazwisko nieznanego artysty.

Na lepiej zachowanej bocznej (węższej) ściance 
butli powtarza się motyw nagiej niewiasty, z jasny-
mi (żółte), rozpuszczonymi do pasa włosami, po-
dobnej do wyżej opisanej (ryc. 89). Stoi na jakimś 
zielonym podwyższeniu, wśród wysokich łodyg 
z białymi pąkami kwiatów. W lewej ręce trzyma 
niebiesko malowaną lufę strzelby albo łoże kuszy 
(co wynika z treści napisu), z urządzeniem spusto-
wym kształtem przypominającym stosowane u ku-
szy. W lewej ręce dzierży niebieskawy kielich z brą-
zowo zabarwioną zawartością. Przez lewe ramię 
i piersi jest przepasana brązową taśmą, do której jest 
przyczepiona złocista trąbka lub rożek oraz bliżej 
nieokreślony niebieski przedmiot. Nad tą postacią 
umieszczono prawie kompletny napis o treści:
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Bogato jest zdobiona druga szeroka, niestety 
silnie uszkodzona ścianka butli (ryc. 90). Zawie-
ra, umieszczone nad sobą, dwie realistyczne scen-
ki rodzajowe z odpowiednimi napisami, górna, 
wnioskując po strojach, wiąże się z dworem, dol-
na z bogatszym mieszczaństwem. Górną tworzy 
grupa pięciu osób w barwnych, bogatych strojach. 
Idąc od strony lewej, zachowała się męska głowa 
z ufryzowanymi do karku włosami (brązowe), wą-
skim wąsikiem pod nosem i szpiczastą, hiszpań-
ską bródką (brązowe). Ma na sobie zielony kubrak 
z ciemnobrązowymi rękawami, białymi mankie-
tami, i biały, szeroko wyłożony kołnierz. Obec-
ności kolejnej osoby dowodzi jedynie część nogi 
odzianej w niebieską pończochę, brązowe spodnie 
i takiej samej barwy ciżmy. Fragmentarycznie za-
chowała się też postać centralna – młoda dama 
odziana w niebieski, fałdowany, głęboko wcięty, 
odsłaniający biust stanik, zaopatrzony w szeroki, 
sztywno odstający, biały kołnierz. Z tą postacią 
można łączyć skrawek długiej do kostek, niebie-
skiej sukni, obwiedzionej pasmami esów-flore-
sów. Na nogach brązowe ciżmy. Kolejna postać 
przedstawia mężczyznę odzianego w brązowej 
barwy koszulę z białą krezą pod szyją. Ramiona 
nakrywa futrzana narzuta przepasana złotym łań-
cuchem. Spodnie brązowe do kolan, zakończo-
ne zielonkawymi, pofałdowanymi mankietami. 
Na nogach zielone pończochy i brązowe ciżmy. 
Na głowie również brązowy kapelusz z rondem.  
Z prawej strony scenę kończy mężczyzna ujmu-
jący pod rękę sąsiada, z lewej – w brązowym ka-
peluszu z szerokim rondem, odziany w brązową 
bluzę z białym kołnierzykiem, długimi rękawa-
mi z białymi mankietami, żółte spodnie do ko-
lan z takiej samej barwy pasem, szare pończochy 
i brązowe ciżmy na nogach. Ramiona są nakryte 
zielonkawym płaszczem lub pelerynką. Wszyst-
kie postacie stoją na zielonej trawie i jakby na ro-
zesłanych, długich, szerokich liściach, a nad nimi 
napis białą farbą:

Na scenę dolną składają się trzy grupy zajętych 
sobą osób. Centralnymi postaciami są bez wątpie-
nia dwaj dostojni, brodaci, rozmawiający ze sobą 
kupcy. Stojący z lewej strony, w brązowym kapelu-
szu na głowie, z wąsem zakrywającym usta, z solid-
ną, równo przyciętą brodą, jest odziany w futrzaną, 

szarą szubę sięgającą kolan, zaopatrzoną w bufia-
ste rękawy do łokcia, nakrywającą ciemnobrązowy 
strój z białą krezą pod szyją, z długimi rękawami 
bez mankietów, spodnie do kolan, na nogach szare 
pończochy i ciemnobrązowe ciżmy. W prawej ręce 
dzierży białą sakiewkę, lewą ma opuszczoną w dół. 
Drugi kupiec zwrócony jest w stronę pierwszego, 
chyba starszy, bo ma siwe wąsy i długą brodę. Ma 
na sobie długą, szarą szatę z białą krezą pod szyją, 
zapinaną z przodu na guziki, na ramionach na-
rzuconą długą do kostek ciemnobrązową pelery-
nę, z której fałd wychyla się główka białego psiaka 
z długimi, zwisającymi uszami, na nogach wysokie 
nad kostki, brązowe buty. Na głowie ciemnobrązo-
wy kapelusz z wysoką, pochyloną do tyłu główką 
i szerokim rondem.

Z prawej strony do kupców zwraca się brodaty 
żebrak o wsparcie. Ma na głowie niebieski kape-
lusz z niską, kopulastą główką przewiązaną sznu-
rem lub paskiem, z opuszczonym rondem. Jest 
nakryty niebieskiej barwy, rozpiętym z przodu 
płaszczem, a pod nim ubrany w brązową koszulę 
z długimi rękawami, niebieskawe spodnie do ko-
lan i ciemnobrązowe ciżmy. W ręce trzyma laskę 
i być może żółtą miseczkę na datki.

Z lewej strony opisywanej scenki malarz 
umieścił niewiastę i ujmującego ją pod rękę 
mężczyz nę. Niewiasta ma na głowie żółty, być 
może futrzany czepek, białą krezę na szyi, ciem-
noniebieski stanik z pogrubionymi ramiona-
mi, żółte rękawy z białymi mankietami, sza-
rą spódnicę zakrywającą stopy, biały fartuszek  
z przodu. Mężczyzna ma na głowie okrągłą, żół-
tą czapeczkę, pod szyją białą krezę, jest odziany 
w rozpięty z przodu żółty wams z długimi rę-
kawami z białymi mankietami, w żółte, bufia-
ste spodnie, podwiązane pod kolanami brązową 
taśmą z pomponami po bokach, na nogach ma 
pończochy i płytkie ciżmy. Na ramionach luźno 
narzucony płaszcz lub pelerynkę.

Opisane postacie stoją na zielonym podłożu 
roślinnym, podkreślonym białą, grubą kreską. 
Nad sylwetkami ludzkimi jest częściowo uszko-
dzony, dwuczęściowy, biały napis:

Część lewa:
„…ü ich.

Część prawa:
Ich so oft mich gedencke…
alle ich mag auf pflag
tag.”
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Wydaje się, że pierwszą część znaczącą w wol-
nym tłumaczeniu: „…ja przez wszystkie dni” 
należy łączyć z parą męsko-damską, natomiast 
drugą ze sceną z kupcami: „tak często jak mogę 
przypominam o plagach”.

Na zachowanej części drugiej ścianki bocznej 
jest częściowo uszkodzony napis:

Górną część korpusu butli, poniżej szyjki zdo-
bią rzędy białych kropeczek, podobne do wystę-
pujących na wyżej wspomnianym fragmencie 
z wykopu przy Wieży Zegarowej.

Zwyczaj malowania szkieł, rozpowszechniony 
w Europie w XVI i XVII w., wywodzi się z We-
necji (Wyrobisz 1968, 154; Kamieńska 1974, 53). 
Nieprzypadkowo więc nieliczny wprawdzie ich 
zespół, wśród nich ściśle datowane, znalazł się 
w obiektach zamkowych związanych ze schyłkiem 
panowania Gryfitów. Zarówno niektóre wyma-
lowane sceny, jak i jakby objaśniające je frywolne 
napisy zdają się odzwierciedlać swobodną atmo-
sferę dworską. Scena z grupą mieszczańską suge-
ruje, że butla wraz z zawartością mogła być poda-
runkiem pochodzącym właśnie z tego środowiska, 
ale niekoniecznie przeznaczonym dla księcia. 
Na podstawie daty umieszczonej na butli trudno 
wnioskować, z jakiej okazji miało to miejsce. Żad-
na z wielu malowanych butli tego okresu nie na-
wiązuje do szczecińskiej. Stroje przedstawionych 
osób, nawiązujące do mody panującej w 2. poło-
wie XVI i na początku XVII w. na terenie Nider-
landów i północnych Niemiec, są – jak się wydaje 
– doskonałym źródłem do studiów nad ubiorem 
tej epoki (Gutkowska-Rychlewska 1968, 333 n.).

Butelki odmiany 3, charakteryzującej się dużym 
otworem i odchylonym na zewnątrz brzegiem, re-
prezentują zaledwie dwa większe fragmenty wydo-
byte z warstwy 2 w obiekcie nr 21. Mają korpusy 
o przekroju 8 × 8 i 9 × 9,4 cm, otwory o średnicy 
3,2 i 4,8 cm, średnicę wylewu 4,8 i 6 cm, a wyso-
kość przekraczającą 18 cm. Są wykonane ze szkła 
seledynowej barwy. Ich pochodzenie z warstwy 
2 wskazuje, że najprawdopodobniej pochodzą 
z końca XVI i z 1. połowy XVII w.

Kolejny, typ IV butelek grupy B, grupujący oka-
zy z korpusem sześcio- i ośmiobocznym, wystąpił 

jedynie w postaci niewielkich ułamków nie pod-
dających się bliższej charakterystyce. Większość 
z nich (24 egz.) wydobyto z obiektu nr 23, a jeden 
z obiektu nr 22. Wykonano je ze szkła seledyno-
wego o niebieskawym odcieniu, zawierającego 
dużą ilość drobnych pęcherzyków powietrznych. 
Można je datować ogólnie na XVII w.

W obrębie wydzielonych typów nie miesz-
czą się dwa fragmenty dużej butelki, wykonanej 
ze szkła seledynowej barwy, zdobionej długi-
mi, soplowatymi wałeczkami, przymocowanymi 
do ścianek. Pochodzą z warstwy II w obiekcie  
nr 22, stąd najprawdopodobniej można je wiązać  
z 1. połową XVII w. Należy jednak dodać, że po-
dobnie zdobione okazy są znane na terenie Śląska 
w XVIII w. (Kamieńska 1974, ryc. 34).

V.2.7.5. Szkło okienne
Z nielicznymi ułamkami szybek okiennych 

zetknęliśmy się już w nawarstwieniach dworu 
Barnima I, z liczniejszymi w warstwach okre-
su następnego, szczególnie w otoczeniu kościoła 
zamkowego św. Ottona. Były to niewielkie szyb-
ki, wśród nich także malowane witraże, oprawia-
ne w ołowiane ramki. Z okresu po 1575, a przede 
wszystkim po 1637 r., liczba, głównie kawałków, 
przekroczyła 600 egz. Największe zespoły pocho-
dzą z latryn przy skrzydle zachodnim, z obiektów 
nr 21 i 22. W zasadzie do XVII w. przeważały 
okna szklone przy pomocy małych szybek rom-
boidalnych, trójkątnych, rzadziej kolistych, róż-
nie komponowane, oprawiane w ołowiane ramki, 
ale już wówczas zaczęto wypełniać okna dużymi 
płycinami osadzanymi w drewnie. Ten nowy spo-
sób upowszechnił się w XVIII stuleciu (Wyrobisz 
1968, 124 n.). 

W zachowanym materiale zdecydowanie prze-
ważają szybki romboidalne, których 40 egz. po-
zyskano z warstwy 2 (ryc. 94) i dwa dalsze z war-
stwy 1 w obiekcie 21, a trzy następne z obiektu 
nr 22. Mierząc po przekątnych, miały wymiary 
od 6,6 × 6,7 do 10 × 16 cm. Obrzeża kompono-
wanych z nich okien wypełniano szybkami trój-
kątnymi, które znaleziono wyłącznie w obiekcie  
nr 21: 3 w warstwie 2 (ryc. 94: dół) i 2 w 1  
(ryc. 93). Całkowicie zachowana kolista szybka 
pochodzi z warstwy 1 w obiekcie nr 21 (ryc. 93),   
a drobny ułamek z warstwy przemieszanej w piw-
nicy skrzydła południowego. W większości były 
wykonywane ze szkła seledynowego, rzadko nie-
bieskawego, sporadycznie z bezbarwnego. Grubość 
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tafli wahała się między 0,09–0,3 cm, a niekiedy 
więcej. Płyciny szklane formowano poprzez za-
łuskiwanie krawędzi pozostawiające charaktery-
styczne negatywy.

Uwagę zwracają fragmenty malowanych wi-
traży, szczególnie fragment z załuskanymi kra-
wędziami pochodzący z warstwy 2 w obiekcie  
nr 21 (ryc. 92). Przedstawiono na nim brązo-
wą farbą postać w szacie z bufiastymi rękawami, 
z łańcuchem na piersi, dzierżącą w prawej ręce 
goły miecz z karbowanym jelcem. Pod nią za-
chował się fragment napisu z początkowymi li-
terami „BV” i dalszą „H”, które zapewne są ini-
cjałami, może panującego księcia szczecińskiego.  
W XVI i XVII w. w modzie było wstawianie 
w jedną z okiennych kwater zamkowych malo-
wanego witrażyka. Przedstawiano na nim najczę-
ściej postacie świętych, sceny biblijne, herby i inne 
(Wyrobisz 1968, 106 n.).

Wydaje się, że wyżej opisany zespół szybek po-
chodzi, ogólnie rzecz biorąc, z okien oprawionych 
w czasach świetności zamku, a więc z okresu mię-
dzy 1575 a 1637 r., zaś biorąc pod uwagę liczebno-
ści ułamków i miejsca, w których je znaleziono, 
należy je wiązać z dewastacją obiektu po śmierci 
Bogusława XIV, szczególnie podczas oblężenia 
Szczecina w 1677 r. przez wojska elektora bran-
denburskiego Fryderyka Wilhelma (Wachowiak 
1985, 429). Skalę zniszczeń obrazuje fakt, że jesz-
cze w następnym roku, kiedy elektor przyjmował 
na zamku hołd Szczecinian, okna, nawet w naj-
okazalszych salach, były zabite deskami (Dziurla 
1959, 65).

Wydaje się, że dopiero w końcu XVII w. w czasie 
napraw po zniszczeniach wojennych, a szczególnie 
w XVIII w., kiedy zamek zaczęto przygotowywać 
na rezydencję króla pruskiego, zaczęto stosować 
szyby taflowe oprawiane w drewniane ramki.

V.2.8. Ceramika naczyniowa

Obok szkła, naczynia ceramiczne stanowią 
drugą co do liczebności grupę materiału zabyt-
kowego. Mieszczą się w niej wyłącznie naczynia 
toczone na kole, w większości kryte barwnymi 
polewami, zróżnicowane pod względem funkcji, 
odpowiadające potrzebom kuchni i stołu. Ilościo-
wo zdecydowanie przeważa ceramika rodzima, 
wykonana na miejscu w Szczecinie lub, ogólniej, 

na Pomorzu Zachodnim, nad importowaną ka-
mionką.

V.2.8.1. Ceramika rodzima
Do końca XIV w., a nawet później w Szcze-

cinie dominowały naczynia – prawie wyłącznie 
garnki – wyrabiane w tradycyjny, sięgający w głąb 
wczesnego średniowiecza sposób, wypalane w at-
mosferze utleniającej, oraz o wiele bogatsza pod 
względem form ceramika nowszego typu, wypala-
na w atmosferze redukcyjnej, do której stosowano 
w zasadzie podobną technikę formowania naczyń, 
ale inne receptury masy garncarskiej. Zasoby pro-
dukowanych na miejscu uzupełniały stosunkowo 
nieliczne, importowane luksusowe naczynia ka-
mionkowe, ceglaste ze szklistą polewą i inne. Już 
u schyłku XIV w. zaczęły się pojawiać w miejsco-
wym garncarstwie pierwsze symptomy przemian, 
wyraźniej czytelne w ciągu następnego stulecia, 
raczej bliżej jego końca. Zaczęła się upowszech-
niać technika toczenia naczyń, wypał w atmosfe-
rze utleniającej dający naczyniom barwę ceglastą 
oraz zwyczaj pokrywania barwną polewą, który 
upowszechnił się w XVI w. W tym też czasie za-
częto na szeroką skalę stosować obok glin żelazi-
stych także wapniste, dające czerepom po wypa-
le barwę białą lub żółtawą (por. Nawrolski 1973,  
308 n.; 1978, 160 n.; Kruppé 1981, 42 n.).

Należałoby się spodziewać, że wspomniane 
wyżej przemiany powinny być wyraźnie czytel-
ne już w końcowych fazach poprzedniego okresu 
rozwoju zamku, tj. przed 1575 r. Tymczasem ilu-
strują je bardzo nieliczne fragmenty naczyń no-
wego typu: 7 egz. naczyń ceglastych bez polewy, 
5 ułamków ceglastych toczonych, szkliwionych, 
2 fragm. siwaków szkliwionych i 9 z białej gliny 
toczonych, o szkliwionej powierzchni. Były one 
obecne m.in. we wkopach związanych z budową 
skrzydła południowego w latach 90. XV w. oraz 
w warstwie związanej z przebudową kościoła 
zamkowego po pożarze w początkach XVI w. 

Wydaje się, że niezwykle skromna liczba frag-
mentów „nowego typu” naczyń z tego czasu nie 
odzwierciedla stanu rzeczywistego. Można ją pró-
bować tłumaczyć tym, że systematyczne badania 
obejmowały w znacznej części wnętrza świątyni 
i innych budowli, w obrębie których utrzymywa-
no większy ład i porządek, a więc trudno dopuścić 
tam większe nagromadzenie śmieci i odpadów, 
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zaś pomijały miejsca, gdzie w naturalny sposób 
się one gromadziły. Większe zespoły znalezisk 
pochodzą przede wszystkim z trzech latryn zam-
kowych (obiekty nr 21–23), z których tylko pierw-
szą zdołano metodycznie wyeksplorować. Jednak 
i w tym przypadku wyróżnione w jej obrębie trzy 
warstwy wymykają się możliwości precyzyjniej-
szego datowania, gdyż ze względu ich charakter 
wynikający z funkcji obiektu, w trakcie ich nara-
stania nastąpiło (przynajmniej na stykach) czę-
ściowe przemieszanie różnych chronologicznie 
znalezisk, których rozwarstwienie umożliwia 
analiza form.

W okresie między 1575 a 1637 (z przedłuże-
niem do około połowy XVII w.) użytkowano bo-
gaty, zróżnicowany pod względem funkcjonalnym 
zestaw form, głównie naczynia ceglaste i z białej 
gliny, rzadziej z żółtej, a sporadycznie siwaki, i to 
tylko garnki i miski (tabela 42).

V.2.8.1.1. Garnki
Są najpowszechniejszą formą naczyń. Spełnia-

ją wielorakie funkcje kuchenne, służąc także do 
przechowywania zapasów pożywienia. Zaliczono 
do nich 111 egzemplarzy (tabela 43). Wszystkie 
były toczone na kole garncarskim. Do ich wyrobu 
stosowano gliny żelaziste wypalane bardzo rzadko 
na kolor siwy w atmosferze redukcyjnej (3 egz. – 
2,7%), częściej w atmosferze utleniającej do barwy 
ceglastej (48 egz. – 43,2%), następnie z glin wap-
nistych dających po wypale barwę białą, białosza-
rą (41 egz. – 36,9%) lub żółtą (20 egz. – 17,1%). 
Wszystkie miały wnętrza pokryte barwną polewą. 
Z różnych glin wykonywano garnki tej samej for-
my, dlatego też, pomijając surowiec, wydzielono 
12 typów, a w ich obrębie odmiany (ryc. 63–65).

Typ I (ryc. 63)
Grupuje okazy o silnie wydętym brzuścu, 

z największą wydętością w połowie wysokości 
naczynia lub nieco wyżej, wyraźnie przewężone 
w dolnej części. Brzegi są ostro odchylone na ze-
wnątrz, zaopatrzone w mniej lub bardziej zaryso-
wany okap, rzadko z wrębem dla pokrywy. Miały 
dna płaskie lub lekko wklęsłe, niewyodrębnione. 
Większość z nich ma jedno, taśmowate ucho. 
Wszystkie, z wyjątkiem jednego, są powleczone 
od wnętrza polewą, występującą sporadycznie 
(3 egz.) także na zewnątrz. Przeważają garn-
ki z polewą brązową i żółtą, rzadziej stosowano 
zieloną. Powierzchnię brzuśca pokrywają prawie 

zawsze poziome żłobki. Są bardzo zróżnicowane 
pod względem wielkości. Ich wysokość waha się 
między 12,5 a 29,5 cm, średnica wylewu 9–16 cm 
(najczęściej 12–16 cm), a średnica den między  
7 a 14 cm. Do typu I (ryc. 63) udało się zaliczyć 
38 egzemplarzy. Najliczniejsze są garnki cegla-
ste – 18 egz. i z białej glinki – 14 egz., a wyraźnie 
rzadsze z żółtej gliny – 6 egz. Ich obecność stwier-
dzono w obiektach nr 18a – 4 egz., nr 20 – 1 egz., 
nr 21, warstwa 2 – 7 egz., nr 22 – 22 egz., nr 23 –  
3 egz. oraz w wykopie VII, w warstwie III – 1 egz. 
Onotowano je także w zespołach późniejszych. 
Posługując się ukształtowaniem partii brzego-
wych, wyróżniono trzy odmiany.

Odmiana 1
Najliczniejsza (21 egz.), charakteryzuje się 

bardzo krótkim brzegiem odgiętym silnie na ze-
wnątrz, z wyraźnie zaznaczonym okapem i nie-
kiedy z ledwo czytelnym wrębem do pokrywy. 
Okazy ceglaste (8 egz.) pozyskano z obiektów  
nr 18a – 1 egz., nr 21, z warstwy 2 – 2 egz., nr 22 –  
5 egz. Wykonane z białej gliny (11 egz.) zna-
leziono w obiekcie nr 21 w warstwie 2 – 1 egz., 
w obiektach nr 22 – 8 egz. i nr 23 – 2 egz. Dwa 
garnki z żółtej gliny wystąpiły tylko w obiekcie  
nr 22. Garnki ceglaste mają wewnątrz polewę brą-
zową, pozostałe przeważnie żółtą lub zieloną.

Odmiana 2
Grupuje zaledwie 6 okazów, które cechują wy-

sokie, silnie odchylone na zewnątrz brzegi z nie-
znacznie zaznaczonym okapem i wrębem, zawsze 
z poziomym żłobkiem poniżej okapu mającym 
imitować szyjkę. Większość z nich to garnki ce-
glaste (4 egz.), pozyskane z obiektów nr 21 z war-
stwy 2 – 1 egz. oraz z nr 22 – 3 egz. Pojedyncze 
okazy z białej gliny znalazły się w obiekcie nr 18a, 
a z żółtej w obiekcie nr 22.

Odmiana 3
Grupuje 11 okazów o zróżnicowanej wielkoś-

ci, charakteryzujących się kołnierzowatym brze-
giem, wyraźnie odcinającym się od brzuśca, 
zaopatrzonym we wrąb do pokrywy i okap, nie-
kiedy spiczasto zakończony. Najczęstsze są garn-
ki ceglaste rozproszone po różnych obiektach: po  
2 egz. w nr 18a i 21, warstwie 2 – 2 egz. (ryc. 71: 1), 
a pojedyncze w obiekcie nr 23, w wykopie VII, 
warstwie III (ryc. 24: 4). Okazy wykonane z białej 
gliny wystąpiły pojedynczo w obiekcie nr 20 i 21, 
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warstwa 2. Trzy garnki z żółtej gliny znaleziono 
wyłącznie w obiekcie nr 22.

Garnki typu I wystąpiły najliczniej we wszyst-
kich latrynach przy zachodnim skrzydle zamku 
(obiekty nr 21–23), zapełnianych najbardziej in-
tensywnie w ciągu 1. ćwierci XVII w. Wcześniej-
sze ich użytkowanie poświadczają egzemplarze 
pochodzące z obiektów nr 18a i 20, zaś najpóź-
niejsze okazy z wykopu VII. Na podstawie ma-
teriałów pozyskanych na szczecińskim zamku 
nie jest możliwe ustalenie początkowej daty po-
wstania tego typu naczyń. Na Pomorzu Zachod-
nim garnki podobnej formy są znane z klasztoru 
cysterek w Cedyni i z klasztoru franciszkanów 
w Pyrzycach, datowane tam na XVI–XVII w., 
oraz ze starego miasta w Chojnie, gdzie ich 
użytkowanie dopuszcza się nawet do 1. połowy  
XVIII w. (Nawrolski 1973, 309 n., tabl. XV, 6, 
XVI, 7 i in.; Rogosz, Wilgocki 1978, tabl. II, 
8, III, 1–3 i in.; Kamiński 1979, ryc. 11, a–c 
i 13f). We Frankfurcie nad Odrą odnotowa-
no ich obecność w nawarstwieniach z okresu 
1525–1648, ale egzemplarze odpowiadające na-
szym odmianom 2 i 3 występowały już w po-
ziomach datowanych na lata 1475–1525 (Huth 
1975, tabl. 8,9–10. 9,4 i 7 i in.). Biorąc powyż-
sze pod uwagę, szczecińskie garnki typu I na-
leży datować na okres między 4. ćwiercią XVI  
a początkiem XVIII w.

Typ II (ryc. 63)
Grupuje niewielkie, szerokootworowe na-

czynia z baniastym brzuścem, którego najwięk-
sza wydętość przypada w połowie wysokości, 
z brzegiem odgiętym na zewnątrz, z widocznym 
okapem i wrębem, z dnem płaskim z ostrokąt-
ną stopką. Do typu II zaliczono zaledwie je-
den egzemplarz ceglasty z warstwy 2 w obiekcie  
nr 21 (ryc. 71: 2). Drugi okaz tej odmiany pocho-
dzi z warstwy II w wykopie VII, reprezentującej 
młodszy okres dziejów zamku (ryc. 23: 3). Pierw-
szy, zaopatrzony w ucho, ma wewnątrz brązową 
polewę, a na zewnątrz pobiałę. Jego górną część 
zdobi pasmo pionowych żłobków. Ma 15,5 cm 
wysokości, średnicę wylewu 15 cm, średnicę dna 
9,5 cm. Okazy najbardziej zbliżone do tej for-
my garnka są znane z Cedyni, gdzie występu-
ją w 2. połowie XVI do 1. połowy XVII w., oraz 
z Frankfurtu nad Odrą, z VII fazy osadniczej z lat 
1525–1575 (Nawrolski 1973, tabl. XVII,3; Huth 
1975, tabl. 12,6). W tym świetle garnek z warstwy 

II w wykopie VII datowanej na XVIII w. można 
uznać za starszy wtręt.

Typ III (ryc. 63)
Obejmuje 19 garnków o zróżnicowanej wiel-

kości, przeważnie smukłych, mało wybrzuszo-
nych, z największą wydętością brzuśca powyżej 
połowy wysokości, z brzegiem silnie odchylo-
nym na zewnątrz, zaopatrzonym w okap i róż-
nie ukształtowany wrąb, z dnem płaskim, nie-
wyodrębnionym (odmiany 1–3) lub nieznacznie 
wyodrębnionym z ostrokątną stopką (odmiana 4). 
Wszystkie są zaopatrzone w jedno ucho. Z wyjąt-
kiem jednego, pozostałe mają wewnątrz szklistą 
polewę, a 10 egzemplarzy także na zewnątrz na-
czynia. Przeważają polewy o barwie żółtej i zielo-
nej (na garnkach z białej gliny), rzadziej brązowej 
(na ceglastych). Wśród 19 garnków typu III prym 
wiodą wykonane z białej gliny (8 egz.), na drugim 
miejscu są ceglaste (5 egz.), a następnie garnki 
wykonane z żółtej gliny (4 egz.) i siwaki (2 egz.). 
Wszystkie są toczone na kole, z gliny z domiesz-
ką piasku. Ich wysokość waha się w granicach 
14,5–23 cm, średnica wylewu 9–16 cm (przeważ-
nie 14–20), średnica den 6–12 cm. Ze względu na 
ukształtowanie partii brzegowej wyróżniono czte-
ry odmiany.

Odmiana 1
Grupuje 8 okazów, które cechuje krótki, od-

chylony na zewnątrz brzeg, bez wrębu, ze słabo 
zaznaczonym okapem. Są zdobione grupami po-
ziomych żłobków, niekiedy rzędem dołeczków 
umieszczonych tuż poniżej brzegu. Trzy garnki 
ceglaste pochodzą z obiektu nr 18a, zaś cztery 
z białej gliny wystąpiły pojedynczo w obiektach 
nr 18a, 21, warstwa 2, 22 i 23. Z obiektu nr 22 po-
zyskano jedyny garnek tej odmiany bez polewy, 
wypalony w atmosferze redukcyjnej – siwak.

Odmiana 2
Zaliczono do niej 5 garnków zaopatrzonych 

w brzeg odgięty na zewnątrz, bez wrębu do po-
krywy, ale z wyraziście wykształconym okapem. 
Są bardzo skromnie zdobione, tuż poniżej pod-
stawy brzegu, kilkoma żłobkami poziomymi. 
Lepiej zachowane okazy sięgają 14 cm wysoko-
ści, ich średnice wylewu mają 11–13 cm, a dna  
8,5 cm. Z obiektu nr 22 wydobyto cztery garn-
ki, pojedyncze: siwak ze zgniłozieloną polewą 
w środku i okaz z białej gliny oraz dwa dalsze 
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wykonane z żółtej gliny. Jeden egzemplarz z bia-
łej gliny pochodzi z obiektu nr 23.

Odmiana 3
Należące do niej garnki mają gładki, krótki 

brzeg silnie odgięty na zewnątrz i płaskie dno. 
Są zdobione poniżej brzegu poziomymi żłobka-
mi lub pasmem odciśniętych stempelkiem kółek 
przedzielonych krótkimi, pionowymi żeberkami 
(ryc. 71: 3). Mają wylew o średnicy 10–20 cm, dno 
10,5 cm, a najlepiej zachowany – 21 cm wysoko-
ści. Odmianę reprezentują dwa okazy, jeden ce-
glasty z warstwy 2 w obiekcie nr 21, drugi z białej 
gliny z obiektu nr 22.

Odmiana 4
Charakteryzuje się brzegiem kołnierzowatym, 

jakby wysuniętym na zewnątrz, zaopatrzonym 
w dobrze wykształcony wrąb i okap, dnem pła-
skim z niewielką, ostrokątną stopką. Powierzch-
nię brzuśca pokrywają płytko ryte, poziome żłob-
ki. Zaliczono do niej cztery garnki: egzemplarz 
ceglasty wydobyto z obiektu nr 18a, pozostałe 
z obiektu nr 21: jeden z białej gliny z warstwy  
2 oraz dwa z żółtej gliny z warstwy 3. Jeden z nich, 
lepiej zachowany, ma 23 cm wysokości, średnicę 
wylewu 12 cm, średnicę dna 9,5 cm.

Naczynia typu III wykazują cechy lokalne, 
widoczne zwłaszcza w ukształtowaniu brzegu, 
stąd trudno o ścisłe analogie z innych stanowisk. 
Zbliżonych form do odmian 1–2 i 4 można się 
dopatrywać jedynie w kolekcjach ceramicznych 
z klasztorów cysterek w Cedyni i franciszkanów 
w Pyrzycach, datowanych bardzo rozciągliwie 
na okres od schyłku XIV do XVII w. (Nawrol-
ski 1973, tabl. XVI i in.; Rogosz, Wilgocki 1978, 
tabl. II,3 i IV, 2,5), a także we Frankfurcie nad 
Odrą (Huth 1975, tabl. 8 i in.). Biorąc pod uwa-
gę obecność garnków typu I w obiekcie 18a, moż-
na przyjąć ich użytkowanie w Szczecinie już  
w XVI w., zaś ich występowanie w obiektach 
i warstwach późniejszych wskazuje, że dotrwały 
do XVIII w.

Typ IV (ryc. 63)
Zaliczono do niego 12 garnków smukłych, ła-

godnie wybrzuszonych, z największą wydętością 
brzuśca w połowie wysokości lub nieznacznie wy-
żej, zaopatrzonych w ucho, mających krótki brzeg 
odgięty na zewnątrz, płaskie lub nieznacznie wklę-
słe dno. Należą do niego naczynia o wysokości 

nie przekraczającej 19 cm, o średnicy wylewu 
8–15 cm (sporadycznie 20 cm), a średnicy dna  
8 cm. Wszystkie są od wewnątrz, wyjątkowo tak-
że na zewnątrz, powleczone polewą, przeważnie 
o barwie żółtej i brązowej. Zdecydowanie prze-
ważają garnki ceglaste (8 egz.) nad wykonanymi 
z białej (2 egz.) lub żółtej gliny (2 egz.). Ze wzglę-
du na wielkość naczyń i ukształtowanie brzegu 
wyróżniono dwie odmiany.

Odmiana 1
Należą do niej małe garnki z bardzo krótkim, 

dziobkowato zakończonym brzegiem odchylo-
nym na zewnątrz. Mają niezdobiony brzusiec,  
a tylko pojedynczy żłobek u nasady brzegu. 
Zakwalifikowano do niej 9 okazów: 3 ceglas-
te z obiektów nr 18a (2 egz.), nr 21, warstwa  
2 (1 egz.), dalsze z obiektu nr 22, po dwa ceglaste, 
z białej i żółtej gliny.

Odmiana 2
Grupuje okazy średniej wielkości, z brzegiem 

odgiętym na zewnątrz, zaopatrzonym w okap 
i wrąb do pokrywy, z dnem płaskim lub lekko 
wklęsłym, niektóre z ostrokątną stopką. Nie-
które z nich mają brzusiec pokryty poziomymi 
żłobkami, a inne zdobi tylko pojedynczy żło-
bek umieszczony – podobnie jak w odmianie 1 
– tuż poniżej brzegu (ryc. 63). Zaliczono do niej  
3 garnki ceglaste z obiektu nr 22 (3 egz.).

Do garnków typu IV brak analogii na innych 
stanowiskach, a opisane wyżej można datować 
na schyłek XVI i 1. połowę XVII w. Po połowie  
XVII w. użytkowano jeszcze garnki odmiany 2, 
wykonane wyłącznie z białej gliny. 

Typ V (ryc. 64)
Zaklasyfikowano do niego 4 garnki baniaste, 

z największą wydętością powyżej połowy wysoko-
ści, z brzegiem odchylonym na zewnątrz, oddzie-
lonym od brzuśca niską, ale wyraźnie czytelną 
szyjką, z dnem na ogół płaskim, niewyodrębnio-
nym, rzadziej lekko wklęsłym, sporadycznie lekko 
wklęsłym ze słabo zarysowaną, ostrokątną stopką. 
Każdy brzeg jest zaopatrzony w wyrazisty okap, 
a także – z wyjątkiem okazów odmiany 1 – wrąb 
do pokrywy. Brzusiec zdobią poziome żłobki. 
Wszystkie mają wewnątrz polewę brązową, żół-
tą lub zieloną. Były wykonane z gliny żelazistej 
wypalonej na kolor ceglasty (1 egz.) oraz z białej  
(1 egz.) i żółtej gliny (2 egz.). Są to naczynia 



248

Część V. Książęca rezydencja w dobie renesansu (1575–1637)

o zróżnicowanych wymiarach, wysokości prze-
ważnie 14–18 cm, wyjątkowo 36 cm, o średnicy 
wylewu 8–21 cm, a średnicy dna 6,5–12 cm. Wiel-
kość i ukształtowanie brzegu pozwoliły wyróżnić 
trzy odmiany.

Odmiana 1
Obejmuje garnki o wysokości nie przekraczają-

cej 15 cm, średnicy wylewu do 15 cm, z bardzo ni-
ską szyjką, z brzegiem odchylonym na zewnątrz, 
z ostro zakończonym okapem. W omawianym 
okresie reprezentuje ją zaledwie jeden okaz z bia-
łej gliny znaleziony w obiekcie nr 22. Młodszy eg-
zemplarz pochodzi z warstwy 1 w obiekcie nr 21.

Odmiana 2
Grupuje garnki z czytelną szyjką, niekiedy 

dość wysoką, z brzegiem jakby wysuniętym na 
zewnątrz, z bardzo wyraźnym wrębem i okapem, 
z dnem niewyodrębnionym, lekko wklęsłym, lub 
płaskim z ostrokątną stopką. Mają do 17,5 cm wy-
sokości, średnicę wylewu 9,5–13 cm, średnicę dna 
6,5–10 cm. Należy do niej garnek ceglasty wydo-
byty z obiektu nr 23. Z młodszych zespołów po-
chodzi 5 dalszych egzemplarzy.

Odmiana 3
Należą do niej dwa garnki z żółtej gliny pozy-

skane z obiektu nr 22. Cechują się dużymi roz-
miarami, wysokością powyżej 30 cm, średnicą wy-
lewu do 21 cm, a dna do 17 cm. Były zaopatrzone 
w krótki, zgrubiały brzeg z okapem i słabo zazna-
czonym wrębem.

Do garnków typu V brak ścisłych analogii.

Typ VI (ryc. 64)
Obejmuje garnki beczułkowate, zaopatrzone 

w jedno ucho, krótki, pogrubiony, odchylony na 
zewnątrz brzeg, z dnem płaskim, niewyodrębnio-
nym. Są zdobione poziomym żeberkiem poniżej 
brzegu oraz poziomymi żłobkami na brzuścu.  
Z omawianego okresu pochodzi jedynie jeden 
okaz z białej gliny, z żółtą polewą w środku, zna-
leziony w obiekcie nr 23. Z okresu po 1637 r. po-
chodzi 9 dalszych egzemplarzy.

Z wyjątkiem jednego (ceglastego), wszystkie po-
zostałe są powleczone wewnątrz, niekiedy także od 
zewnątrz, szklistą polewą o barwie brązowej, żółtej 
i ciemnozielonej. Należą do niego naczynia duże 
i średniej wielkości o wysokości dochodzącej do  
28 cm, o średnicy wylewu 9–18 cm, a średnicy dna do 

14,5 cm. Wystąpiły głównie w warstwie 1 w obiek-
cie nr 21 (8 egz.). Większość z nich to okazy cegla-
ste, które pozyskano z warstwy 1 w obiekcie nr 21  
(4 egz.) i z warstwy przemieszanej w piwnicy 
skrzydła południowego. Po dwa okazy z białej 
i żółtej gliny wystąpiły w warstwie 1 w obiekcie  
nr 21, a tylko jeden z białej w obiekcie nr 23. Głów-
ne skupisko garnków typu VI pochodzi z warstwy 1, 
najmłodszej w obiekcie nr 21 (8 egz.). Na tej podsta-
wie należałoby je datować na XVII w. (po 1637 r.), 
i przynajmniej do połowy XVIII w., podobnie jak 
typ VIII (por. niżej w tymże podrozdziale).

Typ VII (ryc. 64)
Zaliczono do niego 6 dużych rozmiarów garn-

ków o smuklej sylwetce, zaopatrzonych w ucho, 
z największą wydętością brzuśca około 2/3 wyso-
kości naczynia, mające brzeg ostro odgięty na ze-
wnątrz, dno płaskie, wyodrębnione ze zgrubiałą 
stopką. Wszystkie są powleczone wewnątrz szkli-
stą polewą, przeważnie brązową. Są zdobione 
tylko w górnej partii brzuśca pasmem żłobków 
poziomych i zygzakowatych. Ich wysokość docho-
dzi do 25 cm, średnica wylewu do 15 cm, a śred-
nica dna 12 cm. Przeważają garnki ceglaste, któ-
rych trzy pozyskano z warstwy 2 w obiekcie nr 21,  
a jeden w obiekcie nr 22, oraz pojedyncze okazy 
z białej i żółtej gliny. Garnki typu VII nie wystąpiły 
w zespołach po połowie XVII w. Brak do nich ana-
logii, ale na podstawie kontekstu znalezisk można 
je datować ogólnie na 1. połowę XVII w.

Typ VIII (ryc. 65)
Zaklasyfikowano do niego 9 garnków (przeważ-

nie pozbawionych uch), o zróżnicowanej wielkości, 
o formie smukłej lub beczułkowatej, zaopatrzonych 
w brzeg odgięty na zewnątrz ze spłaszczonym wy-
lewem, z dnem płaskim, wyodrębnionym, z ostro-
kątną lub zgrubiałą stopką. Są zdobione tylko wą-
skim pasmem poziomych żłobków umieszczonym 
tuż poniżej brzegu. Wszystkie są wewnątrz powle-
czone szklistą polewą o barwie brązowej, żółtej lub 
zielonej (ceglaste), widocznej także na zewnętrznej 
stronie naczyń. Wykonywano je przede wszystkim 
z białej gliny (6 egz.), trzy wypalone na kolor ce-
glasty wystąpiły tylko w obiekcie nr 22. Ze względu 
na formę naczyń i sposób ukształtowania brzegu 
wyróżniono trzy odmiany.

Odmiana 1
Należą do niej garnki średniej wielkości, smu-

kłe, z największą wydętością brzuśca na wysokości 
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około 2/3 naczynia, z brzegiem spłaszczonym, 
językowato wysuniętym na zewnątrz, z dnem 
płaskim, wyodrębnionym, ze zgrubiałą stop-
ką. Wysokość lepiej zachowanych okazów nie 
przekracza 18 cm, średnica wylewu 13,5 cm, dna  
10 cm. Reprezentuje ją sześć egzemplarzy: 3 ce-
glaste z obiektu nr 22 i 3 z białej gliny: 2 z obiektu  
nr 23, a 1 z obiektu nr 22.

Odmiana 2

Małe, jednouche garnki z największą wydęto-
ścią brzuśca mniej więcej w połowie wysokości, 
z brzegiem językowato odchylonym na zewnątrz, 
górą spłaszczonym, z dnem płaskim, słabo wy-
odrębnionym, zaopatrzonym w ostrokątną stop-
kę. Wysokość lepiej zachowanych nie przekracza  
13,5 cm, średnica wylewu 10 cm, a dna 8,5 cm. 
Odmianę reprezentują dwa okazy wykonane 
z białej gliny, znalezione pojedynczo w obiektach 
nr 22 i 23.

Odmiana 3

Należą do niej duże garnki baniaste, za-
opatrzone w krótką szyjkę zdobioną żłobkami, 
z brzegiem językowato odgiętym na zewnątrz, 
górą spłaszczonym, skośnie skierowanym do 
wnętrza. Mają średnice wylewu w granicach  
18–22 cm. Dwa dalsze pochodzą z późniejsze-
go okresu. W obiekcie nr 23 zachowała się górna 
część garnka z białej gliny.

Zbliżone do naszego typu VIII formy garnków 
są znane z klasztoru franciszkanów w Pyrzycach, 
gdzie są datowane na okres od XVI do początku 
XVIII w. (Rogosz, Wilgocki 1978, tabl. III i IV), 
a podobnie datowane także z pocysterskiego 
klasztoru w Cedyni (Nawrolski 1973, tabl. XIX, 
10–12). Wydaje się, że szczecińskie okazy można 
datować, uwzględniając ich brak w obiekcie 21 
w warstwie 2, najogólniej na XVII w.

Typ IX (ryc. 65)

Zaliczono do niego 9 jednouchych garnków (za-
chowały się głównie części przybrzeżne) średniej 
wielkości, o smuklej sylwetce, z największą wydętością 
brzuśca wyraźnie poniżej połowy wysokości, posiada-
jących krótki brzeg odgięty językowato na zewnątrz, 
często zaopatrzone w bardzo słabo uformowany okap. 
Wszystkie mają wewnątrz szklistą polewę barwy brą-
zowej, żółtej lub zielonej, zaś od zewnątrz są zdobio-
ne poziomymi żłobkami. Przeważają garnki ceglaste  

(3 egz.) i wykonane z białej gliny (3 egz.), spora dycz-
nie z żółtej (2 egz.), ale są też siwaki (1 egz.) i wyle-
pione z żółtej gliny (2 egz.). Posługując się przede 
wszystkim sposobem ukształtowania brzegu, wyróż-
niono trzy odmiany.

Odmiana 1

Grupuje garnki średniej wielkości o wysoko-
ści nie przekraczającej 18 cm, o średnicy wylewu 
13 cm, z brzegiem językowato odgiętym na ze-
wnątrz, z dnem płaskim niewyodrębnionym. Spo-
śród materiałów omawianego okresu do odmiany 
1 zakwalifikowano jeden garnek ceglasty, trzy dal-
sze z białej gliny należą do okresu późniejszego.

Odmiana 2

Obejmuje małe, smukłe garnki z językowatym 
brzegiem odgiętym na zewnątrz, zaopatrzonym 
w słabo zarysowany okap. W zespołach należą-
cych do omawianego okresu zachowało się 5 gór-
nych partii naczyń: trzy wykonane z białej gliny 
w warstwie 2 w obiekcie nr 21 oraz jeden siwak,  
a drugi z żółtej gliny w obiekcie nr 22.

Odmiana 3

Zaliczono do niej trzy garnki średniej wiel-
kości, z wylewem o średnicy nie przekraczającej  
13 cm, z brzegiem pogrubionym, nieznacznie wy-
chylonym na zewnątrz, z zaznaczonym wrębem 
i okapem. Dwa z nich to okazy ceglaste pochodzą-
ce z obiektów nr 21, warstwa 2, i nr 22 oraz jeden 
z żółtej gliny z obiektu nr 23.

Szczecińskie garnki typu IX posiadają nielicz-
ne odpowiedniki w kolekcjach naczyń nowożyt-
nych z Chojny, Pyrzyc i Frankfurtu nad Odrą. 
We Frankfurcie okazy odpowiadające naszej od-
mianie 1 są datowane na okres od połowy XV do 
połowy XVI w. (Huth 1975, tabl. 13,4). Na XVI–
XVII w. są datowane podobne okazy z Chojny 
i Pyrzyc (Kamiński 1979, ryc. 26; Rogosz, Wil-
gocki 1978, tabl. XII,3). Podobną datację posia-
dają formy odpowiadające naszym odmianom  
2 i 3 znane z Pyrzyc (Rogosz, Wilgocki 1978, tabl. 
III,2. V,1–2. VII,8). Do odmiany 2 znajdujemy 
ponadto nawiązania z Frankfurtu w nawarstwie-
niach z końca XVI i 1. połowy XII w. (Huth 1975, 
tabl. 13,4). W powyższym świetle szczecińskie 
garnki typu IX można najogólniej datować na 
XVI–XVII w.
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Typ X (ryc. 65)
Zakwalifikowano do niego 8 przeważnie nie-

wielkich, szerokootworowych garnków o formie 
zbliżonej do mis, ze szklistą polewą we wnętrzu 
(niekiedy częściowo także od zewnątrz) barwy żół-
tej i brązowej. Ich średnice wylewów mieszczą się 
w granicach 14–24 cm. Ze względu na formę partii 
brzegowej wyróżniono wśród nich cztery odmiany.

Odmiana 1
Należą do niej 4 małe garnki najpewniej bez 

uch, o średnicy wylewu nie przekraczającej 14 cm, 
zaopatrzone w pogrubiały brzeg, odchylony dziob-
kowato na zewnątrz. Pojedyncze okazy ceglaste 
znaleziono w obiektach nr 22 i 23, z białej gliny 
w nr 23, a z żółtej w nr 22. 

Odmiana 2
Zaliczono do niej 2 duże, niezdobione, bezu-

che garnki z obiektu nr 23 z białej i żółtej gliny, 
mające brzegi językowato zadarte w górę, oddzie-
lone od brzuśca poziomym żeberkiem.

Odmiana 3
Reprezentuje ją dobrze zachowany garnek ce-

glasty zdobiony poziomymi żłobkami pozyska-
ny z warstwy 2 w obiekcie nr 21. Posiada ucho, 
brzeg odchylony na zewnątrz z widocznym wrę-
bem i okapem, dno płaskie, niewyodrębnione. Ma  
12,5 cm wysokości, średnicę wylewu 17,5 cm, 
średnicę dna 10 cm.

Odmiana 4
Zaliczono do niej niewielki garnek ceglasty 

z obiektu nr 22, zdobiony żłobkami, z bardzo krót-
kim, pogrubionym brzegiem z okapem, odchylo-
nym na zewnątrz.

Z garnków typu X jedynie egzemplarz odmia-
ny 3 posiada analogie w kolekcjach ceramicznych 
Drezna z 2. połowy XV–XVII w. (Mechelk 1970, 
ryc. 56) i Cedyni, XVI–XVII w. (Nawrolski 1973, 
tabl. XVII,15–17). Biorąc pod uwagę kontekst zna-
lezisk, szczecińskie okazy omawianego typu moż-
na ogólnie osadzić w ramach 1. połowy XVII w. 
Brak ich zupełnie w późniejszych zespołach.

Typ XI (ryc. 65)
Należą do niego górne partie trzech garnków 

ba niastych, z silnie wydętym brzuścem, z brzegiem 
pogrubionym, odchylonym na zewnątrz, wykona-
ne z białej gliny. Powierzchnię zewnętrzną zdobią 

poziome żłobki, wewnętrzną pokrywa szklista po-
lewa brązowa i żółta. Średnice ich wylewów miesz-
czą się w granicach 13–21 cm. Jeden garnek po-
chodzi z warstwy 2 w obiekcie nr 21, dwa z obiektu  
nr 22. W Szczecinie brak ich w zespołach datowa-
nych po połowie XVII w.

Typ XII (ryc. 65)
W obiekcie nr 22 znalazł się niewielki, dwustoż-

kowaty garnuszek ceglasty z brzegiem odgiętym 
na zewnątrz, zaopatrzonym we wrąb do pokrywy 
i okap. Górną część brzuśca zdobią rzędy dołków, na 
załomie żłobki, a niżej pasmo ukośnych, szerokich 
żłobków. Brak ich w zespołach po połowie XVII w.

Dna garnków. Oprócz garnków określonych 
pod względem typologicznym, w różnych wy-
mienianych wyżej zespołach znaleziono 73 zwią-
zane z nimi dna. Większość z nich (41 egz.), to 
niewyodrębnione dna płaskie, które stosowano 
u garnków typu I, III, odmiany 1–3, typu IV, V 
i X, odmiana 3. Drugą co do liczebności grupę  
(13 egz.) tworzą również dna niewyodrębnione, 
ale wklęsłe, jakie poznaliśmy wyżej u garnków 
typu I, III, odmiana 4 i typu V, odmiana 2. Po-
nadto wystąpiły dna płaskie, słabo wyodrębnione  
(4 egz.), wyodrębnione z ostrokątną (3 egz., spoty-
kane u okazów typu II, III, odmiany 4, typu V, od-
miany 2 i typu VII, odmiany 2) lub zgrubiałą stop-
ką (3 egz., podobne w garnkach typu VII i VIII, 
odmiany 1) oraz wklęsłe z ostrokątną (2 egz.) lub 
zgrubiałą stopką (1 egz.) i 6 nieokreślonych.

V.2.8.1.2. Pokrywy (ryc. 70: 12–14)
Pod względem funkcjonalnym należy je łączyć 

przede wszystkim z garnkami zaopatrzonymi we 
wręby. W zbiorze naczyń nowożytnych znalazło 
się zaledwie pięć fragmentów, z których trzy zna-
lezione w obiekcie nr 22 należy łączyć z omawia-
nym okresem. Wszystkie miały mniej lub bardziej 
kopulasty kształt i zróżnicowane partie przy-
brzeżne, na podstawie których wyróżniono trzy 
odmiany. Do odmiany 1 zaliczono niską pokry-
wę ceglastą, o średnicy 15 cm, z rozpłaszczonym 
kołnierzowato brzegiem, pokrytą od zewnątrz 
żółtą polewą (ryc. 70: 12). Do odmiany 2 nale-
ży wysoki okaz o średnicy 13,5 cm, z brzegiem 
haczykowato podwiniętym do środka, wykona-
ny z białej gliny, pokryty wewnątrz żółtą polewą  
(ryc. 70: 13). Odmianę 3 reprezentuje fragment 
pokrywy ceglastej, o średnicy około 19 cm, bez 
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polewy, z brzegiem zgrubiałym (ryc. 70: 14). Po-
jedyncze egzemplarze pierwszych dwóch odmian 
znalazły się także w warstwie 1 w obiekcie nr 21. 
Gliniane pokrywy do garnków o formach jak wy-
żej opisane były użytkowane od młodszych faz 
wczesnego średniowiecza.

V.2.8.1.3. Rondle (ryc. 66)

Zaliczyliśmy do nich zróżnicowanej wielkości 
naczynia z kulistym, sporadycznie tylko spłasz-
czonym dnem, zaopatrzone w trzy nóżki, boczny 
rurkowaty uchwyt lub rzadziej ucho, wywodzące 
się bezpośrednio z podobnego typu starszych na-
czyń siwych (ryc. 66). Stanowią ilościowo drugą 
po garnkach grupę naczyń kuchennych. Jeśli wziąć 
pod uwagę ich wielkość, były raczej przeznaczone 
głównie do przyrządzania naparów ziołowych niż 
przyrządzania potraw. W omawianym okresie ta 
grupa naczyń liczy 35 egzemplarzy, które udało się 
określić pod względem typologicznym, oraz 33 na-
leżące do nich nóżki i 12 rurkowatych uchwytów.

Korpusy rondli wykonywano techniką toczenia 
na kole, ale kuliste dna formowano ręcznie, po-
dobnie jak doklejanie wykonywanych oddzielnie 
nóżek i uchwytów. Wyrabiano je głównie z białej 
gliny (23 egz. – 65,7%), wyraźnie rzadziej z żela-
zistej wypalonej na kolor ceglasty (6 egz. – 17,1%) 
oraz z żółtej gliny (6 egz. – 17,1%). W obliczeniach 
uwzględniono wyłącznie rondle określone typo-
logicznie. W porównaniu z garnkami daje się za-
uważyć znacznie mniejszy udział ceglastych, przy 
wzroście liczebości wykonywanych z białej gliny.  
Z wyjątkiem jednego wszystkie pozostałe były po-
kryte szklistą polewą, najczęściej tylko wewnątrz, 
ale także obustronnie. Stosowano najchętniej po-
lewę żółtą i zieloną, głównie na rondlach z białej 
gliny, ale także brązową.

Znaczne zróżnicowanie form rondli pozwo-
liło wyróżnić siedem typów, a wśród nich także 
odmiany.

Typ I (ryc. 66)

Zaliczono do niego 9 rondli kulistych z krótkim 
brzegiem odchylonym na zewnątrz, z poziomym 
lub skośnym rurkowatym uchwytem osadzonym 
przeważnie w połowie wysokości brzuśca lub nieco 
wyżej. Ze względu na wielkość naczyń i ukształto-
wanie brzegu wyróżniono trzy odmiany.

Odmiana 1
Reprezentuje rondel pochodzący z warstwy 

1 w obiekcie nr 21, zaliczonej już do okresu po  
1637 r. (charakterystyka w dalszej części pracy – 
podrozdz. VI.2.8.1.3).

Odmiana 2
Zaliczono do niej 5 okazów, które cechuje obni-

żenie największej wydętości brzuśca, krótki brzeg 
z wrębem ostro odgięty na zewnątrz, rurkowaty 
uchwyt, zadarty w górę, osadzony powyżej połowy 
wysokości brzuśca. Cztery rondle, po dwa ceglaste 
i z białej gliny, wydobyto z warstwy 2 w obiekcie  
nr 21, a jeden z białej gliny, bez polewy w obiekcie 
nr 23. Pochodzące z obiektu 21 są pokryte brązową 
(1 okaz ceglasty obustronnie) i zieloną polewą.

Powierzchnię brzuśca zdobią poziome żłob-
ki. Całkowicie zachowany egzemplarz ma 22 cm 
wysokości (pojemnik do 18 cm), średnice wylewu 
mieszczą się w granicach 10–15 cm, a średnice 
brzuśców do 18 cm. Analogiczne rondle są znane 
na terenie Skandynawii w XVI w. (Wahlöö 1976, 
nr 191).

Odmiana 3
Należą do niej 4 niewielkie rondelki (1 ceglasty, 

3 z białej glinki) pochodzące z warstwy 2 w obiek-
cie nr 21, charakteryzujące się kulistym brzuścem, 
brzegiem odchylonym na zewnątrz, z czytelnym 
wrębem do pokrywy i okapem oraz poziomym 
rurkowatym uchwytem dolepionym w połowie 
wysokości brzuśca. Z warstwy 2 w obiekcie nr 21 
pozyskano stosunkowo dobrze zachowany eg-
zemplarz ceglasty pokryty od zewnątrz brązową, 
a we wnętrzu zieloną polewą, zdobiony poniżej 
podstawy brzegu pasmem delikatnie odciśnię-
tych dołeczków, niżej rzędem ukośnych nacięć,  
a w pozostałej części brzuśca poziomymi żłob-
kami. Ma 12,5 cm wysokości, średnicę wylewu  
10 cm, a brzuśca 10,2 cm.

Natomiast z obiektu nr 22 wydobyto 3 fragmen-
ty przybrzeżne wykonane z białej gliny, z żółtą po-
lewą w środku, z brzuścem zdobionym żłobkami. 
Rondel o formie zbliżonej do okazu z obiektu 21 
jest znany z Wismaru, z zespołu datowanego na 
XVI w. (Gralow, Hoppe 1989, 30, tabl. 2,4).

Typ II (ryc. 66)
Zaliczono do niego 5 niewielkich rondelków 

z prawie kulistym brzuścem, z cylindryczną szyjką 
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o zróżnicowanej wysokości, zakończonej zaokrą-
glonym brzegiem, z rurkowatym uchwytem skoś-
nie osadzonym w górnej części brzuśca. Na pod-
stawie kształtu szyjki wyróżniono dwie odmiany.

Odmiana 1
Charakteryzuje się stosunkowo wysoką szyj-

ką, wyraźnie oddzielającą się od brzuśca, zagiętą 
nieco ku środkowi naczynia. Całą jej powierzch-
nię pokrywa motyw łuski rybiej, ujęty między 
głębokim żłobkiem tuż przy wylewie a żeberkiem 
oddzielającym szyjkę od brzuśca. Brzusiec zdo-
bią szerokie żłobki. Odmianę 1 reprezentują dwa 
egzemplarze pochodzące z warstwy 2 w obiekcie 
nr 21, jeden z białej, drugi z żółtej gliny. Oby-
dwa są pokryte wewnątrz polewą: pierwszy zielo-
ną, drugi żółtą. Mają 14 cm wysokości, średnicę  
8–11 cm (ryc. 72: 1). Do rondelków odmiany 
1 nawiązują datowane na XVI w. egzemplarze 
z Blimmigehus w południowej Szwecji (Wahlöö 
1976, nr kat. 292).

Odmiana 2
Grupuje okazy z krótką, cylindryczną szyjką 

profilowaną głębokim żłobkiem. Brzusiec zdobią 
płytkie żłobki poziome. Posiada rurkowaty, skoś-
nie przyczepiony do brzuśca uchwyt. Należą do 
niej trzy rondle. Całkowicie zachowany egzem-
plarz z białej gliny pochodzi z warstwy 2 w obiek-
cie nr 21 (ryc. 72: 2), następne dwa z żółtej gli-
ny wydobyto z obiektu nr 22 (ryc. 66). Wszystkie 
mają wewnątrz żółtą polewę. Wysokość rondli 
dochodzi do 14 cm, średnica wylewu mieści się 
w granicach 7–11 cm. Także do tej odmiany na-
wiązania znajdujemy w Skandynawii, w Malmö, 
z XVI w. (Wahlöö 1976, nr kat 249).

Typ III (ryc. 66)
Zaklasyfikowano do niego 9 rondli z kulistym 

bądź baniastym brzuścem, z dość wysokim, pro-
filowanym głębokimi żłobkami brzegiem odchy-
lonym na zewnątrz, z uchwytem rurkowatym, 
skośnie zadartym w górę. Ze względu na formę 
brzuśca wyróżniono dwie odmiany.

Odmiana 1
Należy do niej 8 rondli charakteryzujących się 

kulistym brzuścem. Większość z nich wydobyto 
z obiektu nr 21: 7 z warstwy 2 (ryc. 72: 3), a tyl-
ko 1 z obiektu 22. Dwa, wykonane z gliny żela-
zistej wypalonej do barwy ceglastej, z obustronną 

polewą barwy brązowej, pochodzą z obiektu 21. 
Pozostałe, z białej gliny, mają wewnątrz polewę 
żółtą (3 egz.) lub zieloną (3 egz.). Ich wysokość 
mieściła się w granicach 11–19,5 cm, a średnica 
wylewu 8–19 cm. Podobne formy rondli są znane 
w Wismarze, w zachodniej części Meklemburgii 
i w szwedzkiej Uppsali już z zespołów z XVI w. 
(Gralow, Hoppe 1989, 32, tabl. 5,30; Wahlöö 1976, 
nr kat. 431–432).

Odmiana 2
Reprezentowana tylko przez jeden niewiel-

ki okaz, charakteryzujący się baniastym, dołem 
spłaszczonym brzuścem. Jest to rondel ceglasty 
z brązową polewą w środku, znaleziony w war-
stwie III w wykopie VII (ryc. 23: 2). Brak do niego 
analogii.

Typ IV (ryc. 66)
Zaliczono do niego dwa niewielkie rondelki, 

wszystkie z białej gliny, z baniastym brzuścem, 
z największą wydętością poniżej połowy wyso-
kości, z brzegiem prostym, odchylonym na ze-
wnątrz, niekiedy z uchem zamiast rurkowatego 
uchwytu. Wyróżniono dwie odmiany.

Odmiana 1
Należy do niej egzemplarz z warstwy 2 w obiek-

cie nr 21, ze spłaszczonym dołem brzuścem, po-
kryty obustronnie różnobarwną polewą: wewnątrz 
żółtą, na zewnątrz brązową z zielonymi pasami. 
Naczynie ma 8,3 cm wysokości, a średnicę wylewu 
7 cm. Zbliżony okaz jest znany ze starego miasta 
w Wismarze, z latryny datowanej na XVI w. (Gra-
low, Hoppe 1989, 31, tabl. 4, 20).

Odmiana 2
Zaliczono do niej smukły rondelek na wyso-

kich, szeroko rozstawionych nóżkach, zaopat rzo-
ny w rurkowaty uchwyt. Pochodzi z obiektu nr 21, 
warstwa 2. Jest wykonany z białej gliny, pokryty 
wewnątrz zieloną polewą, zdobiony poziomymi 
żłobkami. Ma 13 cm wysokości.

Obydwie odmiany należy datować na XVII w.

Typ V (ryc. 66)
Zaklasyfikowano do niego rondelki w postaci 

ściętej kuli, z brzegiem prostym, zagiętym do środ-
ka, z rurkowatym uchwytem osadzonym skośnie 
w miejscu największej wydętości brzuśca zdobio-
nego poziomymi żłobkami. Ze względu na kształt 
brzuśca i brzegu wyróżniono dwie odmiany. 
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W omawianym okresie należą do niego tylko  
3 egzemplarze odmiany 2.

Odmiana 1
Reprezentują ją cztery rondle należące do na-

stępnego okresu (por. podrozdz. VI.2.8.1.3) 

Odmiana 2
Rondle tej odmiany różnią się od poprzednich 

nieco rozdętym brzuścem, posiadaniem żeberek 
u podstawy brzegu oraz charakterystycznym pas-
mem poziomych żłobków w dolnej części brzuś-
ca. Odmianę reprezentują trzy górne części ron-
dli z obiektu nr 22. Wszystkie wykonano z białej 
gliny i pokryto wewnątrz żółtą polewą. Średnice 
ich wylewów mierzą 11–13 cm. Podobne okazy 
są znane w Malmö w Szwecji z okresu po 1550 r. 
(Wahlöö 1976, nr kat. 247–247).

Typ VI (ryc. 66)
Zaliczono do niego małe rondelki, z baniastym 

brzuścem przechodzącym łagodnie w stożkowatą 
szyjkę zakończoną prostym brzegiem. Były za-
opatrzone w rurkowaty uchwyt. Całą powierzch-
nię pokrywają poziome żłobki. Należy do niego  
6 egzemplarzy. Jeden z nich, wykonany z białej 
gliny, pokryty na zewnątrz zieloną, a wewnątrz 
żółtą polewą, pochodzi z warstwy 2 w obiekcie 
nr 21. Pięć okazów wydobyto z obiektu 22: dwa 
z białej, trzy z żółtej gliny, wszystkie pokryte we-
wnątrz, żółtą (3 egz.) i zieloną (2 egz.) polewą. 
Znane są tylko średnice wylewów, mieszczące 
się przeważnie w granicach 8–9 cm, wyjątkowo  
13 cm. Brak do nich analogii.

Typ VII (ryc. 66)
Jest reprezentowany przez mały rondelek 

z warstwy 2 w obiekcie nr 21, o półowalnym prze-
kroju, z prostym, zaokrąglonym brzegiem, z po-
ziomym uchwytem rurkowatym, zdobiony pozio-
mymi żłobkami. Został wykonany z białej gliny 
i powleczony wewnątrz zieloną polewą. Ma 9 cm 
wysokości i średnicę wylewu 8 cm. Podobny ron-
delek, datowany na XVI w., pochodzi z Wismaru 
(Gralow, Hoppe 1989, 31, tabl. 2,9).

Uchwyty i nóżki rondli. W różnych zespołach 
znaleziono łącznie 12 rurkowatych uchwytów  
i 33 nóżki odtrącone od rondli. Pochodzą z na-
czyń ceglastych (1 uchwyt i 2 nóżki), z białej  
(10 uchwytów, 31 nóżek) i żółtej gliny (1 uchwyt). 
Większość z nich znaleziono w obiekcie nr 22.

Przytoczone wyżej analogie wskazują, że ko-
rzenie szczecińskich rondli sięgają XVI w., jed-
nakże znakomitą większość prezentowanych 
w tym opracowaniu okazów można datować ogól-
nie na XVII w., a część, szczególnie egzemplarze 
z wykopu VII, z warstw II i III, a zapewne także 
niektóre (bez możliwości wyodrębnienia) z obiek-
tu nr 21, warstwy 1, funkcjonowały najprawdopo-
dobniej jeszcze w początkach XVIII w.

V.2.8.1.4. Patelnie (ryc. 67)

Tworzą kolejną grupę naczyń kuchennych, 
służącą do smażenia potraw. Ogółem zebrano 
18 różnej wielkości fragmentów, z których tylko 
13 okazów udało się częściowo zrekonstruować 
i określić pod względem typologicznym. Są to na-
czynia szerokootworowe, nieckowate, przeważnie 
w kształcie wycinka kuli, stosunkowo głębokie, 
rzadko płytkie z płaskim dnem. Wszystkie z wy-
jątkiem jednej mają trzy nóżki i są zaopatrzo-
ne w rurkowaty uchwyt osadzony skośnie lub 
poziomo, wyjątkowo także w ucho. Wyrabiano 
je z gliny żelazistej wypalanej na kolor ceglasty  
(4 egz.), częściej z gliny białej (7 egz.), rzadko żółtej  
(2 egz.). Z wyjątkiem jednej, pozostałe mają pole-
wę wyłącznie wewnątrz, o barwie brązowej, żół-
tej, zielonej i nieokreślonej. Wyróżniono cztery 
typy, wśród nich odmiany.

Typ I
Naczynia nieckowate z zaokrąglonym dnem, 

z brzegiem zgrubiałym na zewnątrz o przekro-
ju w kształcie litery D, zaopatrzone w rurkowa-
ty uchwyt umocowany przy wylewie. Gromadzi 
9 naczyń (w tym miniaturę – zabawkę), które na 
podstawie zarysu dna i profilu brzegu podzielono 
na trzy odmiany.

Odmiana 1

Zaliczono do niej 3 patelnie, z nieckowatym 
dnem, z brzegiem zgrubiałym na kształt litery 
D, z brzuścem zdobionym poziomymi żłobkami. 
Cechom tej odmiany odpowiada także miniatu-
rowa patelenka. Wszystkie pochodzą z obiektu  
nr 22. Wykonywano je z białej (3 egz.) i żółtej gli-
ny. Wszystkie były w części wewnętrznej pokryte 
zieloną polewą. Wysokość wraz z nóżkami docho-
dziła do 13,5 cm, a średnice wylewów mieściły się 
w granicach 23–26 cm. Miniaturka miała około  
3 cm wysokości i średnicę 6 cm.
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Odmiana 2
Gromadzi cztery naczynia podobne do odmia-

ny 1, ale wyraźnie niższe i płytsze, z niezdobio-
nym brzuścem, z brzegiem z ledwo zaznaczonym 
wrębem, zaopatrzone w rurkowaty uchwyt lub 
niewielkie ucho. Z obiektu 21, z warstwy 2 pocho-
dzi dobrze zachowany okaz z żółtej gliny, z takiej 
samej barwy polewą (ryc. 74: 1), z obiektu nr 22 
pojedyncze egzemplarze: ceglasty z brązową po-
lewą i z białej gliny, bez polewy, oraz z obiektu 
18a, z białej gliny, z żółtą polewą. Patelnie te mają 
8–9,3 cm wysokości, a średnice 19–27 cm.

Odmiana 3
Należą do niej 2 egzemplarze z pogrubio-

nym brzegiem, z jakby wciętym półkoliście 
wrębem, z rurkowatym uchwytem przymoco-
wanym do brzuśca. Jedna ceglasta patelnia 
z brązową polewą w środku pochodzi z obiektu  
nr 18a, druga z białej gliny, z polewą żółtą, z obiektu  
nr 22. Ta ostania ma 5,4 cm wysokości, jej średni-
ca wynosi 14 cm. 

W omawianym zespole najstarsze są patelnie 
odmiany 2 i 3 z obiektu nr 18a, zasypanego przed 
rozpoczęciem budowy skrzydła menniczego 
w 1616 r., pochodzące może z końca XVI w., po-
zostałe należy datować na XVII w., zapewne jego  
1. połowę. Później występują sporadycznie. Pa-
telnie datowane na XVI–XVII w., nawiązują-
ce formą do typu I, są znane z Cedyni i Frank-
furtu nad Odrą (Nawrolski 1973, 314 n., tabl.  
VIII–XX; Huth 1975, tabl. 25,6–8).

Typ II
Grupuje 2 patelnie w kształcie wycinka kuli, 

z pogrubionym, profilowanym brzegiem, z rur-
kowatym uchwytem zamocowanym przy brzegu, 
skierowanym skośnie w górę. Z uwagi na ukształ-
towanie brzegu wyróżniono dwie odmiany.

Odmiana 1
Należy do niej egzemplarz ceglasty wydobyty 

z warstwy 2 w obiekcie nr 21, charakteryzujący 
się brzegiem silnie zagiętym w stronę wnętrza po-
krytego różnobarwną polewą. Poniżej brzegu jest 
zdobiony falistym żłobkiem, a niżej szerokim pa-
smem żłobków poziomych. Ma 15 cm wysokości, 
a średnicę wylewu do 23 cm.

Odmiana 2
Reprezentowana jest przez niewielką patel-

nię ceglastą pokrytą wewnątrz brązową polewą, 

znalezioną w warstwie 2 w obiekcie nr 21. Ma  
9 cm wysokości i średnicę wylewu 17 cm.

Do patelni typu II brak analogii. Ich obecność 
w warstwie 2 obiektu nr 21 pozwala je datować 
tylko ogólnie na XVII w., a okaz z warstwy II 
w wykopie wskazuje, że mogły być użytkowane 
jeszcze na początku XVIII w.

Typ III (ryc. 67)
Zaliczono do niego znalezioną w obiekcie  

nr 22 płytką patelnię z płaskim dnem osadzo-
nym na trzech nóżkach, z brzegiem zgrubiałym 
półokrągło na zewnątrz, zaopatrzoną w poziomy, 
rurkowaty uchwyt. Wykonano ją z białej gliny,  
a wnętrze pokryto żółtą polewą. Ma 9 cm wyso-
kości i średnicę brzuśca 24 cm. Jeśli wziąć pod 
uwagę całość znalezisk obiektu 22, należałoby ją 
datować ogólnie na XVII w.

Typ IV (ryc. 67)
Zaliczono do niego płytką patelnię z białej gli-

ny, z brązową polewą w środku, z płaskim dnem, 
bez nóżek, z brzegiem odchylonym na zewnątrz, 
językowato zadartym w górę, z wyraźnie ufor-
mowanym wrębem do pokrywy, zaopatrzonym 
z jednej strony w rurkowaty uchwyt, a po jego 
przeciwnej stronie w ucho. Pochodzi najpewniej 
z XVII w.

Oprócz naczyń określonych pod względem ty-
pologicznym z patelniami należy wiązać 5 frag-
mentów den i ścianek bocznych o charaktery-
stycznie osmalonej powierzchni zewnętrznej.

V.2.8.1.5. Rynienki
Rynienki, służące do smażenia, były nieodłącz-

nym składnikiem wyposażenia każdej kuchni. 
Fragment takiego naczynia wydobyto z obiektu nr 
22. Ma prosty brzeg skierowany w górę pod kątem 
prostym w stosunku do płaskiego dna, a z boku 
zachowane jedno ucho. Wykonany z gliny żelazi-
stej wypalonej na kolor ceglasty, był od zewnątrz 
pokryty brązową, a wewnątrz żółtą polewą. Po-
dobny fragment pochodzi z jednej z przyzam-
kowych kamieniczek mieszczańskich. Rynien-
ki występują na wielu stanowiskach od XIII do  
XVIII w. (Wahlöö 1976, nr kat. 238 i dalsze).

V.2.8.1.6. Miski i miseczki (ryc. 68)
Tworzą jedną z liczniejszych grup naczyń oma-

wianego okresu. Z obrębu szczecińskiego zam-
ku zgromadzono ogółem różnie zachowanych  
58 egzemplarzy, z których 53 udało się sklasyfikować 
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w ramach sześciu typów. Wykonywano je głów-
nie z glin żelazistych wypalanych w atmo sferze 
utleniającej na kolor ceglasty (23 egz.), rza-
dziej w atmosferze redukcyjnej do barwy siwej  
(12 egz.), a także z białej (15 egz.) i żółtej  
(7 egz.) gliny. Przeważały misy z polewą od środka  
(50 egz.), rzadko z obustronną (4 egz.) a tylko  
4 egz. były jej zupełnie pozbawione. Stosowano 
najczęściej polewę brązową, rzadziej żółtą i zielo-
ną, ale także różnobarwną.

Typ I (ryc. 68)
Obejmuje misy dużych rozmiarów, z brzuścem 

załamanym powyżej połowy wysokości, z brze-
giem pogrubionym, zaokrąglonym, łagodnie od-
chylonym na zewnątrz, językowato opadającym 
w dół, z dnem płaskim, niekiedy słabo wyodręb-
nionym. Zaliczono do niego 6 mis: 3 siwione,  
2 ceglaste i 1 z żółtej gliny. Misy siwione wystąpiły 
wyłącznie w obiekcie nr 18a – w piwniczce miesz-
czańskiej zasypanej kilka lat przed rozpoczęciem 
w 1616 r. budowy skrzydła menniczego. Pojedyn-
cze okazy ceglaste z brązową polewą w środku 
wydobyto z obiektu nr 18a (stąd pochodzą ponad-
to 4 fragmenty nie dające się określić pod wzglę-
dem typologicznym) i z warstwy 2 w obiekcie 
nr 21 (zdobiony dwoma żłobkami poniżej wyle-
wu), zaś wykonany z żółtej gliny z żółtą polewą 
z obiektu nr 22. Misy miały wysokość dochodzą-
cą do 12,5 cm, a średnice wylewu w granicach  
23–26 cm. Zbliżonej formy misy użytkowano 
w Dreźnie w 2. połowie XV i w XVI w. (Mechelk 
1970, ryc. 35,6–7), a we Frankfurcie nad Odrą od 
końca XV do połowy XVII w. (Huth 1975, tabl. 
17,1–4). Podobne wystąpiły także na terenie po-
cysterskiego klasztoru w Cedyni koło Chojny, ale 
nie zostały pewnie osadzone w czasie (Nawrolski 
1973, tabl. XX, 6 i 12). Biorąc pod uwagę wymie-
nione analogie i warunki odkrycia omawianych 
okazów, należałoby je datować na schyłek XVI w. 
(szczególnie okazy siwione) i początek XVII w.

Typ II (ryc. 68)
Zaliczono do niego 11 nieckowatych mis 

o zróżnicowanych wymiarach, pogrubionym, za-
giętym nieco do środka brzegu, z płaskim, nie-
znacznie wyodrębnionym dnem. Niektóre z nich 
były zaopatrzone w poziome ucho. Wśród nich 
jest misa siwiona, 7 ceglastych i 3 wykonane z bia-
łej gliny, wszystkie, z wyjątkiem siwionej i jednej 

ceglastej, mają wnętrze pokryte polewą brązo-
wą, żółtą lub zieloną. Biorąc pod uwagę wymia-
ry, ukształtowanie brzegu i obecność poziomego 
ucha, wyróżniono dwie odmiany.

Odmiana 1

Należy do niej 7 głębokich mis z brzegiem 
pogrubionym, skośnie ściętym na zewnątrz. Pięć 
z nich pochodzi z obiektu nr 22, wśród nich jest 
misa siwiona bez polewy, okaz ceglasty również 
bez polewy oraz trzy wykonane z białej gliny, po-
kryte wewnątrz brązową lub żółtą polewą. Poje-
dyncze misy ceglaste wydobyto z obiektu nr 18a 
i 23, obie z brązową polewą w środku. Ich średni-
ce dochodzą do 26 cm.

Odmiana 2

4 ceglaste, płytkie, niewielkie misy z brzegiem 
spiczasto pogrubionym na zewnątrz, zaopatrzone 
w poziome ucho (uchwyt?), z brązową, zieloną 
i żółtą polewą. Trzy z nich znaleziono w obiekcie 
nr 22, jedną w obiekcie nr 18a. Wśród nich wyróż-
nia się niewielka miseczka (6 cm wysokości, śred-
nica wylewu 14 cm, średnica dna 8 cm) z pozio-
mym uchem, z żółtą polewą, z grupami kresek na 
krawędzi wylewu i motywami roślinnymi we wnę-
trzu malowanymi ciemnoszarą farbą (ryc. 73: 1). 
Średnice wylewu innych dochodzą do 22 cm.

Do naszych okazów typu II nawiązują for-
mą misy, na ogół ceglaste, pochodzące z zespo-
łów datowanych ogólnie na XVI–XVII w., znane 
z Cedyni (Nawrolski 1973, tabl. XV,13), z Pyrzyc 
(Rogosz, Wilgocki 1978, tabl. XIII i XIV) i z Trze-
biatowa (Nawrolski, Rogosz 1982, tabl. XIV). Po-
dobnie można datować misy szczecińskie.

Typ III (ryc. 68)

Obejmuje różnej wielkości nieckowate misy 
z profilowanymi brzegami, zagiętymi mniej lub 
bardziej do środka, zaopatrzone najczęściej w pio-
nowe ucho, rzadziej w poziome, i wałeczkowa-
ty, profilowany uchwyt dolepiony z jednej strony, 
z dnem płaskim, niekiedy słabo wyodrębnionym. 
Sklasyfikowano 22 misy: 10 ceglastych, 10 z białej 
i 2 z żółtej gliny, wszystkie z polewą: 20 wewnątrz, 
a 3 obustronnie, barwy żółtej, brązowej i zielonej. 
Wszystkie mają powierzchnię zewnętrzną zdobio-
ną poziomymi żłobkami. Ze względu na ukształ-
towanie brzegu oraz formę ucha i uchwytu wyróż-
niono trzy odmiany.
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Odmiana 1
Zaliczono do niej 13 misek ze stosunkowo wy-

sokim, prostym profilowanym brzegiem zagiętym 
nieznacznie w stronę wnętrza, zaopatrzonych 
w pionowe ucho, mających płaskie, niewyodręb-
nione dno, a powierzchnię całkowicie zdobioną 
szerokim, poziomymi żłobkami. Przeważają oka-
zy ceglaste: 1 egz. z obiektu nr 18a, 2 egz. z war-
stwy 2 w obiekcie nr 21 i 4 egz. z obiektu nr 22, 
wszystkie z brązową lub żółtą polewą wewnątrz. 
Jedna z nich (z obiektu nr 21) miała na brązo-
wym tle biało malowaną ornamentację: na dnie 
spiralę obwiedzioną linią zygzakowatą, wyżej pa-
smo ukośnych kresek, nad nim linię falistą i białą 
krawędź wylewu (ryc. 73: 2). Cztery egzempla-
rze z białej gliny z żółtą i zieloną polewą i dwa 
z żółtej gliny z takiej samej barwy polewą znale-
ziono w obiekcie nr 22. Dwie dalsze, późniejsze 
misy odmiany 1 wydobyto z warstwy 1 w obiekcie 
nr 21. Omawiane misy miały do 10 cm wysoko-
ści, a średnice wylewów w granicach 18–26 cm. 
Do naszych mis nawiązują okazy z Frankfurtu 
nad Odrą, datowane na 2. połowę XVI i 1. połowę 
XVII w. (Huth 1975, tabl. 17, 14 i 17). Do tego sa-
mego okresu można odnosić misy szczecińskie.

Odmiana 2
Grupuje misy z krótkim, pogrubionym, silnie 

profilowanym brzegiem zachylonym nieco do 
wnętrza, zaopatrzone w pionowe ucho, z dnem 
płaskim, nieznacznie wyodrębnionym. Wszyst-
kie zdobione w dolnej części pasmem poziomych 
żłobków, a niektóre także plecionkowym umiesz-
czonym na krawędzi wylewu. Należy do niej  
6 okazów: 3 ceglaste pochodzące z warstw 2 i 3 
w obiekcie nr 21 i z obiektu nr 22 oraz 3 wyko-
nane z białej gliny pochodzące z obiektów nr 22 
(2 egz.) i 23. Wszystkie mają wewnątrz polewę, 
najczęściej dwubarwną: brązową i żółtą, brązo-
wą i zieloną lub żółtą i zieloną. Misy mierzą do 
8 cm wysokości, a średnice wylewu utrzymują się 
w granicach 21–30 cm, wyjątkowo 16 cm. Brak do 
nich analogii. Biorąc pod uwagę warunki znale-
zienia, można je datować na schyłek XVI i 1. po-
łowę (może 1. ćwierć) XVII w. 

Odmiana 3
Należą do niej 3 niewielkie misy z warstwy  

2 w obiekcie nr 21, z brzegiem silnie profilowa-
nym, zagiętym do wnętrza, zaopatrzone z jed-
nej strony w poziome, modelowane ucho, zaś 

z drugiej w trójkątny, płaski, poziomy uchwyt, 
wymodelowany jak element roślinny, z dnem 
płaskim, wyodrębnionym przez podcięcie ścianki  
(ryc. 73: 3). Wszystkie wykonano z białej gliny 
i pokryto obustronnie zieloną polewą (2 egz.), tyl-
ko jedną wewnątrz żółtą. Dalszy, najprawdopo-
dobniej młodszy egzemplarz ceglasty, jest znany 
z warstwy 1 w obiekcie nr 21. Opisywane okazy 
mają 3,5–7,5 cm wysokości, a średnice wylewu 
7–16,5 cm. Misy z podobnymi uchwytami są zna-
ne z pofranciszkańskiego klasztoru w Pyrzycach, 
z warstw datowanych ogólnie na XII–XVIII w. 
(Rogosz, Wilgocki 1978, tabl. XVIII,6 i 12). Eg-
zemplarze szczecińskie pochodzą najpewniej  
z 1. połowy XVII w.

Typ IV (ryc. 68)
Zaliczono do niego 8 różnej wielkości, płyt-

kich, nieckowatych mis, ze spłaszczonym, po-
grubionym wylewem odchylonym na zewnątrz, 
z dnem płaskim, niekiedy słabo wyodrębnionym. 
Ze względu na zróżnicowane ukształtowanie 
brzegu wyróżniono trzy odmiany.

Odmiana 1
Należą do niej 3 duże misy, siwaki bez polewy, 

znalezione w obiekcie nr 18a oraz niewielka mi-
seczka wykonana z żółtej gliny, z żółtą, obustron-
ną polewą z obiektu nr 22. Ta ostatnia ma prawie 
8 cm wysokości, a jej średnica wylewu mierzy  
16 cm. Obie mają profilowany, pogrubiony brzeg, 
pionowe ucho i dno płaskie, nieznacznie wyod-
rębnione. Ponadto jeden egzemplarz tej odmiany 
znalazł się w warstwie 1 w obiekcie nr 21.

Odmiana 2
Zaliczono do niej miski z brzegiem dziobko-

watym, wydatnie wysuniętym na zewnątrz, bez 
ucha, z dnem płaskim niewyodrębnionym, zdo-
bione poziomymi żłobkami. Z obiektu nr 21, 
z warstwy 2 wydobyto miseczkę mającą 4,5 cm 
wysokości i wynoszącą 18 cm średnicę wylewu, 
wykonaną z białej glinki, pokrytą wewnątrz wzo-
rzystą, brązowożółtozieloną polewą. Natomiast 
z obiektu nr 22 pochodzi większa miska siwiona 
bez polewy, mająca 5,6 cm wysokości i średnicę 
wylewu 25 cm.

Odmiana 3
Dwie niewielkie miseczki z brzegiem zgrubia-

łym, odchylonym nieznacznie na zewnątrz, bez 
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ucha, zdobione szerokimi żłobkami poziomymi. 
Okaz ceglasty ma wnętrze pokryte brązową pole-
wą, zaś wykonany z białej gliny – różnobarwną. 
Obydwie pochodzą z obiektu nr 22.

Do mis odmian 1 i 2 brak analogii, nato-
miast formy nawiązujące do naszej odmiany  
3 mają analogie we Frankfurcie nad Odrą, w zna-
leziskach datowanych na koniec XV – 1. połowę 
XVII w. (Huth 1975, tabl. 16,2 i 17, 9–10). Okazy 
szczecińskie można datować na schyłek XVI –  
1. połowę XVII w. Obecność misek typu IV w wy-
kopie VII, w warstwie II oraz w warstwie 1 obiek-
tu nr 21 wskazuje, że mogły być użytkowane jesz-
cze na początku XVIII w.

Typ V (ryc. 68)
Należą do niego 2 głębokie misy z wydętym 

brzuścem zdobionym żłobkami, zaopatrzone 
w pionowe ucho, z brzegiem zaokrąglonym lub 
językowatym, odgiętym na zewnątrz, z dnem 
płaskim, nieznacznie wyodrębnionym. Ze wzglę-
du na sposób ukształtowania brzegu wyróżniono 
dwie odmiany.

Odmiana 1
Reprezentuje ją ceglasta misa bez polewy, z po-

grubionym, odchylonym na zewnątrz brzegiem 
z zaokrąglonym wylewem, wydobyta z obiektu  
nr 22. Ma 8,8 cm wysokości, a średnicę wylewu  
19 cm (ryc. 68).

Odmiana 2
Należy do niej fragmentarycznie zachowa-

na misa ceglasta, z pogrubionym brzegiem, ję-
zykowato odchylonym na zewnątrz, z wyraźnie 
zarysowanym wrębem do pokrywy, znaleziona 
w obiekcie nr 22. Wewnątrz ma brązową polewę. 
Mogła mierzyć 11–12 cm wysokości, jej średnica 
wylewu wynosi 20 cm (ryc. 68).

Do mis typu V nie znany analogii. Z kontekstu 
znalezisk wynika, że można je datować na 1. po-
łowę XVII w.

Typ VI (ryc. 68)
Zaliczono do niego trzy duże, niezdobione 

misy, z brzegiem półkolistym, językowato za-
dartym w górę, odchylonym na zewnątrz, z czy-
telnym wrębem do pokrywy, z okapem. Jedną 
z nich – okaz wypalony w atmosferze redukcyj-
nej (siwak, bez polewy) – wydobyto z warstwy  
2 w obiekcie nr 21, dwie dalsze wykonane 

z żółtej gliny – z obiektu nr 22. Te ostatnie mają 
wewnątrz żółtą polewę. Mają do 12,5 cm wy-
sokości, a średnicy wylewu 15–24 cm. Podobne 
misy wystąpiły we Frankfurcie nad Odrą w ze-
społach z końca XV i XVI w. (Huth 1975, tabl. 
16,5 i 17,12). Szczecińskie misy są młodsze. Ze 
schyłku XVI w. może pochodzić siwak z obiektu 
nr 21, natomiast okazy z żółtej gliny z obiektu 22 
najpewniej z 1. poło wy XVII w. 

Należy dodać, że w warstwie 1 obiektu nr 21 
znaleziono ceglastą misę tego samego typu, wska-
zującą że użytkowano je jeszcze przez cały XVII w.

Typ VII (ryc. 68)

Zaliczono do niego donicowatą misę w posta-
ci odwróconego stożka ściętego, z prostym profi-
lowanym żłobkami brzegiem, o dnie płaskim ze 
słabo zarysowaną, ostrokątną stopką. Wykona-
no ją z żółtej gliny, a wnętrze pokryto tej samej 
barwy polewą. Ma 11 cm wysokości, średnicę wy-
lewu 20,7 cm, a dna 14 cm. Naczynie wydobyto 
z obiektu nr 22. Brak do niego analogii. Najpraw-
dopodobniej misę tę należy datować na XVII w., 
może na jego 1. połowę.

V.2.8.1.7. Talerze (ryc. 69)

Dużą grupę naczyń stołowych tworzą talerze 
o zróżnicowanych formach, wykonywane z róż-
nych glin, najpierw żelazistych wypalanych w at-
mosferze utleniającej na kolor ceglasty, z wapni-
stych białych i żółtych glin, następnie fajansowe 
oraz porcelanowe, różniące się formą i sposobem 
ornamentacji. Ponieważ talerze, z jakiegokolwiek 
byłyby surowca, tworzą spójną pod względem 
funkcjonalnym grupę, dlatego wszystkie obejmu-
je jeden, jednolity podział typologiczny. Zostało 
wyróżnionych V typów, z których dwa ostatnie 
odnoszą się głównie do talerzy fajansowych. Z ze-
społów zamkniętych należących do omawianego 
okresu zebrano ogółem 32 egzemplarze, z któ-
rych tylko 27 udało się zaklasyfikować do typów 
I–III. Jest wśród nich 17 egzemplarzy ceglastych, 
13 z białej i zaledwie dwa z żółtej gliny.

Typ I (ryc. 69)

Należą do niego głębokie okazy o przekroju 
odwrotnie trapezowatym, z prostym brzegiem, 
z nieco pogrubionym wylewem, z płaskim dnem. 
Reprezentują go 2 talerze wydobyte z obiektu  
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nr 22, obydwa ceglaste z brązową i żółtą pole-
wą we wnętrzu. Jeden z nich ma średnicę około  
30 cm, drugi, lepiej zachowany, ma 3,2 cm wy-
sokości, a średnicę 14 cm. Fragmenty podobnych 
talerzy, ale wykonanych z białej gliny, są znane 
z terenu pocysterskiego klasztoru w Cedyni, z na-
warstwień datowanych na XVI–XVII w. (Nawrol-
ski 1973, tabl. XIX,9. XX,16). Podobnie można 
datować nasze egzemplarze.

Typ II (ryc. 69)
Głębokie talerze z brzegiem nieco pogru-

bionym, językowato wychylonym na zewnątrz, 
z dnem płaskim, słabo wyodrębnionym, z brzuś-
cem zdobionym pasmem poziomych żłobków. 
Należą do niego 3 egzemplarze, dwa ceglaste 
z warstwy 2 w obiekcie nr 21 i jeden z białej gli-
ny z obiektu nr 22. Na dnie tego ostatniego za-
chował się napis „Küche lenge”. Wszystkie mają 
wnętrze pokryte różnej barwy polewą: brązową, 
żółtą (okaz z białej gliny) i zieloną. Mają średnice 
w granicach 28–30 cm.

Typ III (ryc. 69)
Zaklasyfikowano do niego talerze głębokie 

i płytkie, cechujące się charakterystycznym za-
łamaniem ścianki mniej więcej w połowie wyso-
kości, zaopatrzone w pogrubiony brzeg o zróż-
nicowanym profilu. Ta ostatnia cecha stała się 
pretekstem do wyróżnienia czterech odmian. Do 
typu III zaklasyfikowano 22 talerze, wśród któ-
rych zdecydowanie przeważają ceglaste (12 egz.), 
nad wykonanymi z białej (8 egz.) i żółtej gliny  
(2 egz.). Z wyjątkiem jednego z białej gliny (od-
miany 3), wszystkie pozostałe mają wnętrze pokry-
te barwnymi polewami: brązową, żółtą i zieloną. 

Odmiana 1
Należą do niej 4 talerze z prostym, pogrubio-

nym półwałeczkowato na zewnątrz wylewem. 
Trzy okazy ceglaste pochodzą z obiektu nr 18a  
i nr 23 (2 egz.), a z ostatniego także wykonany 
z białej gliny, pokryty wielobarwną polewą, mający 
3,5 cm wysokości i 19 cm średnicę wylewu. Talerze 
ceglaste pokrywa we wnętrzu polewa brązowa.

Cechom odmiany 1 odpowiada talerz fajanso-
wy znaleziony w obiekcie nr 22.

Odmiana 2
Grupuje talerze z wylewem pogrubionym, nie-

co zadartym w górę, w przekroju zbliżonym do  

litery D. Zaliczono do niej 5 egzemplarzy: jeden 
ceglasty z brązową polewą w środku, o średnicy 
wylewu 15 cm z warstwy 2 w obiekcie nr 21 oraz 
4 niewielkie fragmenty z białej gliny z żółtą lub 
zieloną polewą pochodzące z obiektu nr 18a. Dal-
szych 5 okazów tej odmiany znalazło się w nale-
żącej do młodszego okresu warstwie 1 w obiekcie 
21, a w obiekcie nr 22 fragment talerza fajansowe-
go. Analogiczne talerze, datowane na XVI–XVII 
w., są znane z Wismaru w Meklemburgii (Gra-
low, Hoppe 1989, tabl. 11,76).

Odmiana 3
Gromadzi talerze z bardzo wysoko osadzonym 

załamaniem brzuśca, brzegiem wałeczkowato 
pogrubionym na zewnątrz, językowato zadartym 
w górę, z dwoma głębokimi żłobkami poniżej 
wylewu. Należy do niej 9 okazów: 7 ceglastych 
i 2 z żółtej gliny. Trzy talerze ceglaste wydobyto 
z warstwy 3, a dwa dalsze z warstwy 2 w obiek-
cie nr 21, zaś pojedyncze z obiektów nr 18a 
i 23. Okazy wykonane z żółtej gliny pozyskano 
z obiektów nr 21, warstwa 2, i nr 23. Wszystkie 
mają wewnątrz różnobarwne polewy, niektóre 
bogatą, zbliżoną do majolikowej ornamentację 
(okazy z warstwy 2 i 3 w obiekcie nr 21). Średnice 
talerzy odmiany 3 mieszczą się w granicach 22– 
33 cm (najczęściej 29), a wysokość 5–8 cm. Podob-
ne, pochodzące z zespołów datowanych na XVI– 
XVII w., są znane ze wspomnianego wyżej Wis-
maru (Gralow, Hoppe 1989, tabl. 11), a ponadto 
z Cedyni i Pyrzyc (Nawrolski 1973, tabl. XIX, 8; 
Rogosz, Wilgocki 1978, tabl. XVI,4 i 5 oraz XVII, 
9 i 10).

Ponadto do typu III należy 5 dalszych frag-
mentów bez możliwości określenia odmiany: 
cztery z białej gliny z obiektu nr 22 i jeden cegla-
sty z obiektu nr 23.

Podsumowując, można przyjąć, że szczeciń-
skie talerze typu III można najogólniej datować 
na schyłek XVI i 1. połowę XVII w., w skromniej-
szej ilości użytkowano je także później.

V.2.8.1.8. Dzbany (ryc. 70: 1–3)
Wśród naczyń stołowych występują także 

dzbany. W omawianym okresie tworzą niewielką 
grupę, liczącą 13 egzemplarzy. Większość z nich 
wydobyto z obiektu nr 22. Wyróżniono cztery od-
miany, z których ostatnia występuje tylko w okre-
sie mniej więcej po połowie XVII w.
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Odmiana 1
Należy do niej fragmentarycznie zachowany 

dzban z gruszkowatym brzuścem zaopatrzonym 
w ucho, z największą wydętością nieco powyżej 
dna, z lejkowatą częścią przybrzeżną, z prostym, 
profilowanym brzegiem z dziobkowatym wyle-
wem, z dnem płaskim, wyodrębnionym, z ostro-
kątną stopką. Jest wykonany z żółtej glinki i po-
kryty obustronnie brązową polewą. Jego średnica 
wylewu mierzy 8 cm. Lepiej zachowany okaz jest 
znany również z obiektu 21, ale z późniejszej 
warstwy 1 (ryc. 70: 1).

Odmiana 2
Grupuje dzbany z cylindryczną, profilowa-

ną częścią przybrzeżną z faliście ukształtowa-
nym okapem, oddzieloną od brzuśca wyraźnym 
przewężeniem. Należą do niej dwa fragmenty 
z obiektu nr 22, jeden ceglasty z częścią przy-
brzeżną zdobioną falistymi żłobkami, z obu-
stronną polewą żółtą (od zewnątrz) i zieloną  
(ryc. 70: 2), drugi z żółtej gliny, z takiej samej bar-
wy polewą we wnętrzu. Ich wylewy mają średnice 
10 i 11,5 cm.

Odmiana 3
Należą do niej dzbany z jajowatym brzuścem, 

zdobionym, zaopatrzonym w ucho, ze stożko-
watą częścią przybrzeżną. Zaliczono do niej dwa 
fragmentarycznie zachowane egzemplarze wy-
konane z białej gliny. Jeden z nich, pochodzący 
z obiektu nr 22, z wylewem o średnicy 8 cm, ma 
brzusiec zdobiony ciasno rozłożonymi, delikatnie 
rytymi żłobkami falistymi, a część przybrzeżną 
kilkoma szerokimi żłobkami i jest obustronnie 
pokryty brązową (na zewnątrz) i żółtą polewą  
(ryc. 70: 3). Drugi, z obiektu nr 23, o średnicy wy-
lewu 9 cm, ma wewnątrz zieloną polewę. Obydwa 
okazy nawiązują pod względem formy do dzba-
nów kamionkowych.

Ponadto z obiektu nr 22 pochodzi 8 fragmen-
tów dzbanów, których niepodobna zaliczyć do wy-
różnionych odmian. Są wśród nich okazy ceglaste 
(3 egz.), z białej (3 egz.) i żółtej gliny (2 egz.).

V.2.8.1.9. Kubki (ryc. 70: 5–9)
Są to niewielkie naczynia stołowe, służące do 

picia, zaopatrzone w ucho. Tworzą grupę liczą-
cą 11 egzemplarzy, ale zaledwie 5 poddaje się 
zabiegom typologicznym. Wyróżniono cztery 

typy, z których I–III odnotowano w omawianym 
okresie. Wszystkie pochodzą z obiektu nr 22.

Typ I (ryc. 70: 5)
Należy do niego tylko jeden kubek posiadają-

cy beczułkowatą formę, brzeg prosty, odchylony 
na zewnątrz, a tuż pod nim dwa poziome żłobki. 
Wykonano go z gliny żelazistej wypalonej w at-
mosferze utleniającej na kolor ceglasty. Jego wnę-
trze pokrywa zielona, szklista polewa. Ma wy-
sokość przekraczającą 12 cm, a średnica wylewu 
mierzy 11,8 cm.

Typ II (ryc. 70: 6)
Należy do niego małe, baniaste naczyńko do-

łem silnie przewężone, z brzegiem prostym od-
chylonym na zewnątrz. Wykonane z białej gliny, 
pokrytej obustronnie wzorzystą polewą barwy 
brązowej, żółtej i zielonej. Górną część brzuśca 
zdobią dwa pasma poziomych żłobków, między 
którymi umieszczono pseudoroślinną dekorację 
barwy zielonkawej. Kubek miał około 8 cm wyso-
kości, średnicę wylewu i brzuśca 9 cm.

Typ III
Zaliczono do niego niewielkie kubki z mniej 

lub bardziej baniastym brzuścem, dość wysokim, 
odchylonym na zewnątrz brzegiem gładkim lub 
z okapem, z dnem płaskim, wyodrębnionym. Ze 
względu na formę brzuśca, kształt brzegu i spo-
sób dekoracji wyróżniono dwie odmiany.

Odmiana 1 (ryc. 70: 7)
Zaklasyfikowano do niej 2 kubki ceglaste. Ce-

chują się baniastym, wydętym brzuścem zdobio-
nym poziomymi żłobkami, wysokim, odgiętym 
na zewnątrz brzegiem z zaokrąglonym wylewem 
zaopatrzonym w czytelny okap oraz płaskim, wy-
odrębnionym dnem. Wnętrze mają pokryte brą-
zową lub żółtą polewą. Wysokość nie przekracza 
9,5 cm, średnica wylewu mieści się w granicach 
8–10 cm, brzuśca 9–10 cm, dna 4,5–6 cm.

Odmiana 2 (ryc. 70: 8)
Reprezentuje ją kubek wykonany z białej gliny, 

bardziej smukły niż okazy odmiany 1, z brzegiem 
zdecydowanie odgiętym na zewnątrz, ze słabo 
zarysowanym wrębem, z dnem płaskim, wyod-
rębnionym, ze zgrubiałą stopką. Jest obustron-
nie pokryty polewą brązową i żółtą. Górną część 
brzuśca zdobi pasmo poziomych żłobków, pod 
którym aż do dna rozmieszczono żółtą polewą 
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wymalowane meandrujące pasma. Kubek ma  
9,7 cm wysokości, średnicę wylewu 8 cm, brzuśca 
7,5 cm, dna 5,2 cm.

Typ nieokreślony
Ponadto w obiektach 21, warstwa 2, nr 22 i 23 

znaleziono sześć drobnych fragmentów należą-
cych najprawdopodobniej do kubków.

Do opisanych naczyń brak ścisłych analogii. For-
my zbliżone są znane z Frankfurtu nad Odrą z ze-
społów datowanych na XVI i 1. połowę XVII w. 
(Huth 1975, tabl. 19,14–15, określane tu jako małe 
dzbanuszki).

V.2.8.1.10. Kufle (ryc. 70: 11)
Pod tą nazwą kryją się dość duże naczynia ce-

glaste w kształcie stożka ściętego, z prostym brze-
giem, niekiedy profilowanym kilkoma głębokimi 
żłobkami, zaopatrzone z boku w modelowane 
ucho osadzone nieco poniżej wylewu. Ze szcze-
cińskiego zamku są znane zaledwie 4 fragmen-
tarycznie zachowane egzemplarze pochodzące 
z następujących obiektów: nr 21, warstwa 3, nr 22 
i nr 23 (2 egz., bez polewy). Pierwsze dwa są we-
wnątrz pokryte żółtą polewą. Z wymiarów znamy 
tylko średnice wylewów, które wynoszą 13–16 cm. 
Można przypuszczać, że glinianych kufli używa-
ła służba dworska, natomiast współczesne im ka-
mionkowe służyły jako naczynia pańskiego stołu.

V.2.8.1.11. Czarki (ryc. 70: 10)
Tym mianem określono małe, miseczko-

wate naczynia z pogrubionym, profilowanym 
brzegiem, zdobione w górnej części pasmem 
poziomych żłobków. Miały 5–6 cm wysokości,  
a średnicę 10–11 cm. Znaleziono je w latrynach 
zamkowych: jedna w obiekcie nr 21, w warstwie 
2, druga w obiekcie nr 22. Pierwsza, ceglasta, po-
siadała wewnątrz polewę żółtą, od zewnątrz brą-
zową; druga, z obustronnie żółtą polewą, była 
wykonana z żółtej gliny. Najogólniej można je 
odnosić do schyłku XVI i 1. połowy XVII w.

V.2.8.1.12. Flasza (ryc. 70: 4)
Z obiektu nr 22 pochodzi górna część cegla-

stej flaszy z baniastym brzuścem, z silnie prze-
wężonym, lejkowatym brzegiem, z powierzchnią 
zewnętrzną pokrytą żółtą polewą. Wydaje się, że 
mamy tu do czynienia z miejscowym naśladow-
nictwem importowanych flasz kamionkowych 
typu I, których kilka egzemplarzy zachowało się 
również w tym samym obiekcie. Szczecińskie 

flasze można datować ogólnie na XVI–XVII w. 
(Cnotliwy 1987, 234).

V.2.8.1.13. Podstawka
W obiektu nr 21, z warstwy 2 wydobyto nie-

wielkie, płaskie naczynie o przekroju trapezo-
watym, z krótkim, nieco zgrubiałym brzegiem, 
z lekko wklęsłym dnem. Zostało wykonane z bia-
łej gliny, a jego powierzchni nie pokryto polewą. 
Ma 2,5 cm wysokości, średnicę wylewu 10,5 cm, 
a średnicę dna 10 cm. Podobnej wielkości i formy 
naczynie ceglaste, pokryte obustronnie polewą, 
znaleziono w jednej z przyzamkowych kamienic 
mieszczańskich, a także na Starym Mieście w Py-
rzycach w zespole z XVIII w. (Rogosz, Wilgocki 
1978, tabl. XV). Okaz szczeciński jest starszy, po-
chodzi najpewniej z XVI–XVII w.

V.2.8.1.14. Naczynia apteczne z gliny

Zapewne na wzór kamionkowych, zaczęto tak-
że na miejscu wyrabiać pojemniki apteczne z gli-
ny żelazistej, wypalanej w atmosferze utleniającej 
do barwy ceglastej. Miały, podobnie jak kamion-
kowe, formę beczułkowatą z nisko umieszczo-
ną największą wydętością brzuśca. Ich wnętrza 
pokrywała brązowa polewa. Trzy takie, całkowi-
cie zachowane pojemniki wydobyto z warstwy  
2 w obiekcie nr 21.

Dwa z nich z powodu pogrubionego na ze-
wnątrz wylewu nawiązywały bezpośrednio do 
swoich kamionkowych pierwowzorów typu II 
(Cnotliwy 1987, 238 n.). Były to niewielkie na-
czyńka o następujących wymiarach (w cm):
– wysokość: 5,1; średnica: wylewu 3,8, brzuśca 

4,8, dna 3,1; objętość: 42 cm3 (ryc. 101: 4),
– wysokość: 5,3; średnica: wylewu 3,7, brzuśca 

4,5, dna 3,3; objętość: 37 cm3 (ryc. 101: 5).
Trzeci egzemplarz różnił się od poprzednich nie 

tylko wymiarami, ale także stosunkowo szerokim, 
kołnierzowatym wylewem i profilowaną partią przy-
brzeżną (ryc. 102). Miał 11,5 cm wysokości, średnicę 
wylewu 8,9 cm, brzuśca 9,7 cm, a dna 6,9 cm. Jego 
pojemność przekraczała nieznacznie 200 cm3.

W ramach całego zespołu można je datować 
na schyłek XVI – 1. połowę XVII w.

V.2.8.2. Ceramika importowana – kamionka

Zwarty, aczkolwiek nieliczny zespół tworzą 
efektowne, zdobione naczynia stołowe: dzba ny,  
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kufle, flasze i inne. Naczynia importowane 
z XVII–XVIII w., pochodzące ze szczecińskiego 
zamku i z dwóch kamienic mieszczańskich, były 
już wcześniej prezentowane w osobnej publikacji 
(Cnotliwy 1987, 211–247). Ustalone tam typy na-
czyń obowiązują w niniejszym opracowaniu.

V.2.8.2.1. Dzbany
Z okresu między 1575 a 1637 r. pochodzą tylko 

3 zrekonstruowane naczynia i kilka drobniejszych 
fragmentów dzbanów typu I, wydobyte z warstwy 
2 w obiekcie nr 21, a najprawdopodobniej także  
4 fragmentarycznie zachowane okazy typu III 
pochodzące – po dwa – z warstwy 2 w obiekcie  
21 i z obiektu nr 22.

Typ I
Należą do niego okazy z jajowatym brzuścem, 

najbardziej wydętym nieco poniżej połowy wyso-
kości naczynia, zwężające się łagodnie ku górze, 
zakończone silnie profilowanym, kołnierzowatym 
brzegiem zagiętym nieco do wnętrza. Są zaopa-
trzone w beleczkowate, nieco spłaszczone ucho. 
Mają powierzchnię gładką, pokrytą popielatą, 
brązowo nakrapianą polewą, zdobioną w górnej 
części tarczkami herbowymi, a poniżej nasady 
ucha pojedynczymi żłobkami poziomymi. Dno 
płaskie, nieznacznie wklęsłe, ze śladami odcina-
nia drutem, słabo wyodrębnione, z ostrokątną lub 
profilowaną stopką. Były wykonane z gliny kaoli-
nowej, mającej po wypale w przełamie barwę bia-
łą lub siwą. Jeden z dzbanów, mierzący 22,2 cm 
wysokości, o średnicy brzuśca 14,7 cm, wylewu  
7 cm i dna 8,8 cm, ma w górnej części brzuśca do-
lepiony owalny kartusz herbowy księstwa saskie-
go, obramowany wieńcem. Na uchu zachowała 
się metalowa, taśmowata obrączka związana z za-
mocowaniem pokrywy (ryc. 76: 1).

Na drugim egzemplarzu zachował się tyl-
ko fragment podobnie owalnej tarczki, zapewne 
herbowej, ale z nieczytelnym wyobrażeniem, za-
wierającej w dolnej części, w wydzielonym polu 
napis „Iacop Wink…”, najprawdopodobniej imię 
i nazwisko wykonawcy naczynia Iacopus Win-
ker (lub Winkes?). Pierwotnie także i ten okaz 
był zaopatrzony w pokrywę, za czym przemawia 
otwór w górnej części ucha. Zrekonstruowany 
z ułamków dzban miał około 22,3 cm wysoko-
ści, średnicę brzuśca 14,6 cm, wylewu 8 cm i dna  
8,5 cm (ryc. 76: 2). Należy dodać, że w tej sa-
mej warstwie zachowała się skorupa z częściowo 

zachowaną tarczką z identycznym wystrojem 
(Cnot liwy 1987, 226, ryc. 6.3,3).

Trzeci egzemplarz, zachowany w postaci du-
żego fragmentu brzuśca, zdobiony był owalnym 
kartuszem z wyobrażeniem brodatego żołnie-
rza w półpancerzu, z krótkim mieczem, z tarczą 
z wyobrażeniem lwa, w kapeluszu na głowie przy-
strojonym piórami. U dołu kartusza, w specjalnej 
ramce, znajdował się napis „Mars” (por. Cnotliwy 
1987, 216, ryc. 6.16).

Być może do dzbanów typu I należy zaliczyć 
również, pochodzący z tego samego zespołu co 
wyżej, profilowany, nieco zagięty do środka brzeg 
(Cnotliwy 1987, 226, ryc. 6.7,3) i drobne ułamki 
brzuśca o powierzchni pokrytej popielatą, brązo-
wo nakrapianą polewą.

Zarówno formy i sposób zdobienia dzbanów, 
jak też charakter i zabarwienie czerepów wskazu-
ją, że opisane wyżej okazy pochodziły z 1. poło-
wy XVII w. ze znanej pracowni w Waldenburgu, 
położonym na południowy zachód od Drezna. 
Identyczny motyw Marsa, jak na jednym z na-
szych fragmentów, znany jest z pochodzącej stam-
tąd flaszy datowanej na lata 1600–1620 (Horschik 
1978, 82 n.).

Typ II
Należą do niego bogato zdobione dzbany 

o jajowatej formie, z cylindrycznym, silnie pro-
filowanym wylewem, z dnem płaskim, wyodręb-
nionym, zaopatrzonym w ostrokątną stopkę. Wy-
konywano je z gliny dającej po wypale barwę siwą,  
a powierzchnię pokrywano ciemnobrązową pole-
wą, często o metalicznym połysku. Niektóre były 
zaopatrzone w pokrywę, na obecność której na-
prowadzają otworki do jej osadzenia, zachowane  
u nasady ucha. Ze względu na sposób zdobienia, 
który może się wiązać z konkretnym warsztatem, 
wyróżniono dwie odmiany: 1 – z zastosowaniem 
białych, kwarcytowych kamyków osadzanych 
w ściance, 2 – bez nich.

Odmiana 1
Reprezentuje ją niemal całkowicie zachowa-

ny okaz z warstwy 2 w obiekcie nr 21 (ryc. 77: 3). 
Jego centralną część brzuśca zdobi, wydzielone 
podwójnymi żłobkami, pasmo kolistych medalio-
nów wypełnionych wytłoczonym motywem ko-
szykowym, otoczonym kręgiem białych kamyków. 
W kątach na styku medalionów rozmieszczono 
dołem po trzy, a górą pojedyncze rozetkowate 
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aplikacje. Przestrzeń między tym pasmem a czę-
ścią przybrzeżną ozdobiono rzędem malinkowa-
tych aplikacji przedzielonych białymi kamykami 
w ujęciu poziomych żłobków, a pod nim umiesz-
czono szereg aplikacji rozetkowatych. Partię przy-
denną, aż do stopki, pokrywają szerokie, głębokie 
żłobki. Dzban ma 21 cm wysokości, średnicę wy-
lewu 9 cm, brzuśca 16,5 cm, dna 10 cm.

W tym samym zespole znalazł się też niewiel-
ki ułamek brzuśca zdobiony malinkowatymi apli-
kacjami i białymi kamykami (Cnotliwy 1987, 218, 
ryc. 6.3,5), a podobnie zdobione dwa dalsze pozy-
skano z warstwy II w wykopie VII. Jeden z nich, 
różniący się od innych posiadaniem krótkiej szyj-
ki, zdobiło również pasmo kolistych medalio-
nów wypełnionych nieco inaczej zrealizowanym 
motywem koszykowym, obwiedzionym kręgiem 
z wytłaczanymi rozetkami przedzielonymi biały-
mi kamykami. Nasadę szyjki przyozdobiono fali-
stą girlandą rozetek osadzoną między poziomymi 
żłobkami (ryc. 25: 1). Podobne motywy zastoso-
wano na drugim fragmencie z tej samej warstwy 
(ryc. 25: 4).

Identyczne formy naczyń i sposób ich zdobie-
nia z zastosowaniem białych kamyków prezentu-
ją wyłącznie wyroby znanych wytwórni w Muża-
kowie i Trzebielu koło Bolesławca z końca XVI 
do połowy XVII w. (Horschik 1978, 298 i liczne 
ryciny; Kilarska 1991, 37 n.).

Typ III
Znany, niestety, tylko w postaci niewielkich 

fragmentów uniemożliwiających gruntowniej-
szą analizę formalną i chronologiczną. Nale-
żą do niego bogato zdobione okazy z kamionki, 
mającej po wypale przełamy białawe lub siwe, a 
powierzchnię pokrytą niebieską, prawie granato-
wą polewą kobaltową. Z obiektu nr 22 z warstwy 
II pochodzi ułamek silnie profilowanego brzegu 
pokrytego niebieskopopielatą polewą, zdobione-
go nacięciami, a poniżej, w górnej części brzuśca 
o ciemnoniebieskiej barwie, rzędem czteropłat-
kowych rozetek. W tej samej warstwie znalazł 
się ułamek brzuśca zdobionego pasmami ikso-
watych odcisków lub dołków, pomiędzy którymi 
rozmieszczono skośne, wydłużone wgłębienia 
przedzielające popielate, malinkowate aplikacje 
kontrastujące z ciemnoniebieską powierzchnią. 
Podobnej barwy i formy aplikacje zastosowano 
na fragmencie brzuśca z obiektu nr 22, w któ-
rym znaleziono również dno z ostrokątną stopką, 

z przydenną częścią brzuśca zdobioną szerokimi 
żłobkami, pokrytymi na przemian popielatą i gra-
natową polewą (por. Cnotliwy 1987, 219–220, ryc. 
6.3, 2 i 4 oraz 6.7, 4 i 6).

Opisane fragmenty powstały po wynalezieniu 
przez J. E. Mennickena z Raeren w latach 80. XVI 
w. polewy kobaltowej, mającej zabarwienie od 
niebieskiej do ciemnogranatowej. Ta efektowna 
polewa, otwierająca w ceramice nowe możliwości 
zdobnicze, już w początkach XVII w. została prze-
jęta przez garncarzy z Westerwaldu (Koetschau 
1924, 42; Klein 1957, 23), a po 1630 r. rozprzes-
trzeniła się po Europie, docierając także do gór-
nołużyckich ośrodków ceramicznych (Horschik 
1978, 470). Trudno ustalić pochodzenie opisanych 
wyżej naczyń, mogą należeć do westerwaldzkich 
wyrobów z 1. połowy XVII w., ale też nie można 
wykluczyć ich nieco późniejszej metryki i związ-
ku z ośrodkami górnołużyckimi. Podobne na-
czynia są znane z Frankfurtu nad Odrą z pozio-
mu datowanego na lata 1625–1648 (Huth 1975,  
162 n., tabl. 42). W jednej z kamieniczek miesz-
czańskich na rogu ulic Grodzkiej i Kuśnierskiej 
znaleziono dwa większe fragmenty tego samego 
typu dzbanów, których zdobnictwo (w szczegó-
łach inne od opisanego wyżej) było utrzymane 
w stylu wyrobów z 2. połowy XVII w. z Muża-
kowa (Muskau) lub z Trzebiela (Horschik 1978, 
470; Cnotliwy 1987, 220, ryc. 6.11, 1–2).

V.2.8.2.2. Kufle
Z omawianego okresu pochodzą wszystkie 

dotychczas znane kamionkowe kufle. W Euro-
pie północnej upowszechniły się w XVI–XVII w., 
służąc głównie do picia piwa. Okazy szczecińskie 
pochodziły z kilku ośrodków garncarskich.

Z obiektu nr 22 pochodzi kufel, który udało 
się zrekonstruować z kilku zachowanych kawał-
ków (ryc. 76: 4). Ma beczułkowatą formę, z nie-
znacznym wybrzuszeniem mniej więcej w poło-
wie wysokości, z profilowaną, zwężającą się partią 
przybrzeżną, z wylewem zagiętym do środka, 
z dnem płaskim, lekko wklęsłym, słabo wyodręb-
nionym, zaopatrzonym w ostrokątną stopkę. Po-
wierzchnię zewnętrzną pokrywa brązowa polewa, 
wewnętrzna ma barwę jasnobrązową, natomiast 
przełam czerepu jest siwy. Środkową część nie-
zdobionego brzuśca wypełnia nalepiona owalna 
plakietka z herbem Magdeburga, obwiedzio-
na wieńcem (ryc. 79). Przy wylewie i przy dnie 
rozmieszczono pasma drobnych linii falistych 
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(nazywane niekiedy motywem koszykowym),  
a na ich obrzeżu żłobki poziome. Naczynie miało 
oko ło 19 cm wysokości, wylew o średnicy 5,6 cm, 
brzusiec 10,4 cm, dno 11 cm. Pod względem for-
my na wiązuje do produktów saskiego Waldenbur-
ga z końca XVI i 1. połowy XVII w. Herb Mag-
deburga umiesz czano na naczyniach od końca  
XVI w. do około 1620 r. (Horschik 1978, 66 i 87).

Dwa dalsze egzemplarze pochodzą najpewniej 
z saksońskiego Freibergu. Duży fragment jednego 
z nich, wydobyty z obiektu nr 17, ma formę stożka 
ściętego z przewężeniem przy dnie, silnie profilo-
wany brzeg i taśmowate ucho. Ma ciemnobrązową, 
prawie czarną, całkowicie zdobioną powierzch-
nię zewnętrzną. Poniżej profilowanego wylewu 
w pasie między dwoma żłobkami poziomymi 
umieszczono szeregowo zwisające pąki kwiatowe 
(może tulipanów?), pod nimi pasmo półkolistych 
medalionów wypełnionych na przemian pękają-
cymi pąkami kwiatów i motywem koszykowym, 
który pokrywał całą powierzchnię brzuśca. U na-
sady dolnej części ucha umieszczono karbowany 
guzek, a przewężenie przy dnie zdobiło pasmo 
pionowych żłobków (por. Cnotliwy 1987, 227 n.,  
ryc. 6.8,2 i 6,15). Kufel ten nawiązuje formą zdo-
bienia do XVII-wiecznych wyrobów z Freibergu 
(Horschik 1978, 269 n.). Jego obecność w zasy-
pisku obiektu nr 17, ujawnionym pod skrzydłem 
menniczym, uprawnia do datowania na okres 
przed rozpoczęciem jego budowy w 1616 r. Być 
może z tego samego ośrodka pochodzi fragment 
bogato zdobionego kufla wydobytego z obiektu nr 
22 (Cnotliwy 1987, 231, ryc. 6.7,7).

Dolną część, najpewniej kufla, wydobyto z war-
stwy 1 w obiekcie nr 21. Jego powierzchnię pokrywa 
gruby pokład ciemnoniebieskiej, prawie granatowej 
polewy kobaltowej z popielatymi plamkami. Po-
wierzchnię zdobią pionowe, poprzecznie karbowane 
pasma, między którymi w podobnym układzie roz-
mieszczono guzkowate aplikacje, tworzące również 
poziomy pas nad dnem (ryc. 78). Barwą polewy i for-
mą ornamentu zbliża się bardzo do wyrobów nad-
reńskiego Westerwaldu, gdzie je zapoczątkowano 
(Klein 1957, 23 n.), ale też do nieco późniejszych pro-
duktów górnołużyckiego Trzebiela lub Mużakowa  
z 1. połowy XVII w. (Horschik 1978, 319, ryc. 201).

Do zasobu form omawianego okresu należy 
też zaliczyć pochodzący prawdopodobnie z kuf-
la ułamek brzuśca z warstwy II w wykopie VII, 
datowanej na XVIII w. Jest zdobiony płasko-wy-
pukłymi motywami roślinnymi, dolepionymi 

jak plaster do powierzchni czerepu (ryc. 25: 5).  
Podobne zdobnictwo stosowano w 2. połowie  
XVI w. na wyrobach Siegburga i Frechen w Nad-
renii (Koetschau 1924, tabl. 33 i in.), ale należy do-
dać, że zbliżone wystąpiły na kuflu z około połowy  
XVIII w. z Altenburga w Saksonii (Horschik 1978, 
184, nr 90). W tym przypadku najbardziej praw-
dopodobne wydaje się pokrewieństwo z ośrodka-
mi nadreńskimi.

V.2.8.2.3. Flasze
W zestawie kamionkowych naczyń flasze, słu-

żące do przechowywania i transportu płynów, są 
znane od XIV w., ale szczególnie popularne stały 
się w XVI–XVII w., a (już inne formy) także póź-
niej. Wśród znalezisk ze szczecińskiego zamku 
tworzą zbiór liczący kilkanaście egzemplarzy. Kie-
rując się ich formą i przeznaczeniem, już we wcze-
śniejszej publikacji wyróżniono sześć typów (Cnot-
liwy 1987, 234–236). Ponieważ na ogół są to formy 
długowieczne, nie jest możliwe ścisłe określenie 
chronologii, szczególnie w ramach XVII stulecia.

Typ I
Zaliczono do niego niewielkie, baniaste fla-

sze, z krótką cylindryczną szyjką, z brzegiem od-
chylonym na zewnątrz, z dnem płaskim, czasem 
lekko wklęsłym, z ostrokątną stopką. Brzusiec 
zdobiły poziome żłobki. Powierzchnię zewnętrz-
ną pokrywa brązowa polewa solna. W przełamie 
mają barwę białą, w jednym przypadku siwą.  
Z jednej z latryn zamkowych (obiekt nr 22) pozy-
skano pięć egzemplarzy, w tym jeden całkowicie 
zachowany (ryc. 77: 3). Ma on 9,6 cm wysokości, 
średnicę wylewu 3 cm, brzuśca 7 cm, dna 4,6 cm. 
Cztery podobne egzemplarze znaleziono w ka-
mieniczce mieszczańskiej w sąsiedztwie zamku 
(Cnotliwy 1987, 234). W nadreńskich pracow-
niach garncarskich flaszeczki tego typu produko-
wano już w XIV w., a w XVI–XVII w. także we 
Frankfurcie nad Odrą (Huth 1975, 98 i 152, tabl. 
42,1), skąd mogły pochodzić omawiane okazy.

Typ II
Grupuje okazy wysokie, smukłe, o jajowatym 

brzuścu z największą wydętością na wysokości  
¾ naczynia, z krótką szyjką, z brzegiem nieznacz-
nie pogrubionym na zewnątrz, w dnem wyod-
rębnionym, wklęsłym, z ostrokątną stopką. Mają 
biały czerep, brzusiec zdobiony szerokim żłob-
kami poziomymi, a powierzchnię pokrytą brązo-
wawą polewą solną. Trzy egzemplarze pochodzą 
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z warstwy 2 w latrynie zamkowej (obiekt 21). Je-
den z nich, całkowicie zachowany, miał 28,3 cm  
wysokości, średnicę wylewu 3,3 cm, brzuśca  
9,8 cm, dna 6,8 cm (ryc. 77: 6). Fragment podob-
nej flaszy pochodzi z kamieniczki mieszczań-
skiej przy ul. Grodzkiej 15 (Cnotliwy 1987, 234).  
W 1. połowie XVI w. i później produkowano je 
w saksońskim Waldenburgu, skąd mogły pocho-
dzić, jednak nie można wykluczyć innych ośrod-
ków (Horschik 1978, 434).

Typ III
Należą do niego flasze pękate, z wydętym 

brzuścem zdobionym żłobkami, z bardzo krót-
ką szyjką, z wylewem ostrokątnie pogrubionym 
na zewnątrz, z dnem wyodrębnionym z ostro-
kątną stopką, ale także niewyodrębnionym. Wy-
palona kamionka ma barwę siwą, a żłobkowaną 
powierzchnię przeważnie pokrytą brązową pole-
wą solną. W obiektach nr 21 (całkowicie zacho-
wany), nr 22 (2 egz.) i nr 23 zachowały się w su-
mie 4 egzemplarze (ryc. 77: 4). Cały okaz ma  
17,6 cm wysokości, wylew o średnicy 3,2 cm, 
brzusiec 13 cm, dno 7,8 cm (Cnotliwy 1987, 235,  
ryc. 6.19). Fragment podobnego typu flaszy, ale 
różniącej się białą barwą czerepu i wysiękami 
solnymi na powierzchni, znaleziono w kamieni-
cy przy ul. Grodzkiej 15. Podobne flasze wytwa-
rzano w Waldenburgu w XVI–XVII w. (Lappe 
1978a, 142 n.).

Typ IV
W obiekcie nr 22 znalazł się fragment flaszy 

o kształcie jak w typie III, ale różniący się posia-
daniem poziomego ucha osadzonego w górnej 
części (ryc. 77: 7). Jest to typ flaszy podróżnej, 
przeznaczonej do wody, wina lub wódki, szeroko 
rozprzestrzeniony w środkowej i północnej Euro-
pie od XV do XVIII w. (Moyen 1971, ryc. bez nr.; 
Lappe 1978a, 142 n., tabl. 26,1–3). Prezentowany 
egzemplarz może pochodzić z 2. połowy XVI –  
1. połowy XVII w. 

Typ V
Fragment flaszy, jak okazy typu IV, ale z jed-

nym bokiem spłaszczonym. Pierwowzór póź-
niejszej żołnierskiej manierki. Wykonana z bia-
łej kamionki pokrytej polewą solną (ryc. 77: 5), 
pochodzi z obiektu nr 22. W szwedzkim Malmö 
odnotowano ich obecność w 1. połowie XV w., 
zaś w Dreźnie w XVI w. H. W. Mechelk uzna-
je te ostatnie za pochodzące z Waldenburgu 

(Mechelk 1970, 114, ryc. 63; Wahlöo 1976, ryc. 
482). Identyczne, dobrze zachowane flasze znale-
ziono w latrynie przy ratuszu w Chojnie, datowa-
nej na przełom XVI i XVII w. (Kamiński 1979,  
54 n., ryc. 14). Pochodzenie naszego okazu trud-
no z całą pewnością ustalić, być może również 
przywieziono go z Waldenburgu. Na podstawie 
powyższych analogii można je datować na koniec 
XVI – początek XVII w.

Typ VI
Należą do niego duże flasze z czworobocz-

nym korpusem i kolistym, nieco wklęsłym dnem 
z ostrokątną stopką. Dolną część podobnego 
naczynia o brązowej powierzchni, wykonane-
go z białej kamionki, znaleziono w warstwie 2 
w obiekcie nr 21. Jego powierzchnię zdobią pas-
ma żłobków poziomych i falistych oraz motywy 
punktowe. Brak do niego materiałów porównaw-
czych. Na podstawie kontekstu znalezisk można 
przypuszczać, że pochodzi z końca XVI – po-
czątku XVII w. Prawie cała flasza tego typu, ale 
o późniejszej metryce (XVIII–XIX w.), pochodzi 
z latryny należącej do domu Loytzów, znanych 
bankierów szczecińskich (Cnotliwy 1987, 236, 
ryc. 6.4,3 i 6.13,1).

V.2.8.2.4. Naczynia apteczne
Są to niewielkie pojemniki do przechowywa-

nia maści i mazideł na różne dolegliwości. Kieru-
jąc się ich formą, wyróżniono dwa typy (Cnotliwy 
1987, 238 n.).

Typ I
Najliczniejszy, gromadzi naczyńka o beczułko-

watej formie, dołem silnie wydęte, przy dnie skoś-
nie podcięte, z brzegiem zagiętym na zewnątrz, 
z dnem płaskim, niekiedy lekko wklęsłym. Cha-
rakterystyczną cechą jest pojedynczy żłobek 
umieszczony w połowie wysokości naczynia. Wy-
konywano je przeważnie z białej, rzadziej z siwej 
po wypaleniu kamionki. Powierzchnię zewnętrz-
ną pokrywano brązowożółtawą polewą solną. 
Różniły się znacznie wielkością, a co za tym idzie 
pojemnością. Wysokość wahała się między 3,2  
a 7,9 cm (większość powyżej 7 cm). Mniejsze oka-
zy mogły pomieścić 38 (i mniej) – 61 cm3, więk-
sze od 144–168 cm3. Dziewięć takich pojemników 
pozyskano z warstwy 2 w obiekcie nr 21 (ryc. 101: 
1–2 i 103, skrajne), pięć dalszych z obiektu nr 22. 
Należy dodać, że identyczne naczyńka występo-
wały także w obiektach mieszczańskich: siedem 
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znaleziono w kamieniczce przy ul. Grodzkiej 15, 
a jeden w latrynie przy kamienicy Loytzów (Cnot-
liwy 1987, 239). Na wzór kamionkowych wyko-
nywano na miejscu takie same naczyńka z gliny 
żelazistej wypalonej na czerwono. Znaleziono je 
w tej samej warstwie obiektu nr 21. Na Pomorzu 
Zachodnim odnotowano ich obecność w Chojnie, 
w zespole datowanym na przełom XVI/XVII w. 
(Kamiński 1979, 55).

Były one w powszechnym użytkowaniu od 
schył ku XV do XVII w. Spotykane licznie w XVI w. 
na terenie Górnej Saksonii uznaje się za produkty 
z Waldenburgu (Horschik 1978, 434, ryc. 36). Od 
końca XV do połowy XVI w. produkowano je rów-
nież we Frankfurcie nad Odrą (Huth 1975, tabl. 42 
i in.). Okazy szczecińskie można datować na schy-
łek XVI i 1. połowę XVII w. Nie da się jednak jed-
noznacznie określić, czy pochodziły z Waldenburgu 
czy z Frankfurtu, zapewne po części z obydwu tych 
ośrodków.

Typ II

1 okaz pochodzi z obiektu nr 21, z warstwy 2 
(ryc. 101: 3 i 103, środkowe). Cechuje się smu-
kłą, zbliżoną do jajowatej formą, także bardziej 
wydętą w dolnej części. Ma brzeg wałeczkowato 
zgrubiały, odchylony na zewnątrz, dno płaskie, 
nieznacznie wklęsłe. Górną część brzuśca zdo-
bią delikatne żłobki poziome. Wykonany z białej 
kamionki, ma powierzchnię pokrytą brązowawą 
polewą solną. Posiada 6,5 cm wysokości i 52 cm3 
pojemności. Należy do tego samego zespołu, co 
wyżej opisane.

V.2.8.2.5. Inne naczynia kamionkowe

W obiekcie nr 22 znaleziono prawie w całości 
zachowane naczyńko z białej kamionki, z po-
wierzchnią pokrytą brązowożółtą polewą solną. 
Ma formę beczułkowatą, cylindryczną partię brze-
gową i płaskie dno. Powierzchnię brzuśca zdobią 
zygzakowate linie płytkich dołeczków, które miej-
scami przybierają postać siatki o romboidalnych 
oczkach. Naczynie ma około 8 cm wysokości, 
średnicę wylewu 7 cm, brzuśca 9 cm i dna 6,7 cm 
(ryc. 77: 8). Być może pełniło ono funkcję pojem-
nika na łakocie lub rolę czarki do picia. Nie znam 
analogii do jego formy, natomiast opisany wyżej 
motyw zdobniczy występuje często na naczyniach 
pochodzących z końca XVI w. z górnołużyckich 

ośrodków garncarskich (Horschik 1978, 315,  
ryc. 189 i in.).

Z tego samego obiektu pochodzi przybrzeż-
na część beczułkowatego naczyńka z brzegiem 
odgiętym na zewnątrz, wykonanego z białej ka-
mionki pokrytej od zewnątrz brązowopopielatą, 
brązowo nakrapianą polewą (Cnotliwy 1987, 240, 
ryc. 6.6.2).

V.2.8.3. Naczynia fajansowe

Za fajansowe uznajemy naczynia wykonane 
na szybkoobrotowym kole, charakteryzujące się 
porowatymi czerepami o barwie białawoszarej 
lub żółtawej, pokryte przeważnie wewnątrz, rza-
dziej także od zewnątrz białawą, często o nie-
bieskawym odcieniu, szklistą, matową emalią 
cynową. Kryteria wyróżniania wyrobów fajanso-
wych omówił ostatnio, z uwzględnieniem boga-
tej literatury, M. Marcinkowski (2011, 14 n.). Od  
XVI w. jednym z głównych rejonów wyrobu na-
czyń fajansowych w Europie Północnej były Nider-
landy, skąd – dzięki ożywionym kontaktom han-
dlowym – należy się spodziewać napływu na dwór 
książęcy najwcześniejszych okazów. W 1. połowie  
XVII w. pojawiły się w Szczecinie wyroby z wy-
twórni Arnstadt w Turyngii (Cnotliwy 1987,  
241 n.). W XVIII w. w wyniku naśladownictwa 
w wielu niewielkich ośrodkach pomorskich zaczę-
to produkować naczynia fajansowe znane w lite-
raturze pod mianem „Stettiner Ware”, które omó-
wimy w następnej części pracy (Stettiner… 1999, 
tutaj obszerna literatura; Marcinkowski 2007).

Naczynia fajansowe, które można najprawdo-
podobniej wiązać z omawianym okresem, wystą-
piły wyłącznie w latrynach przy skrzydle zachod-
nim – w warstwach 2 i 3 w obiekcie nr 21 oraz 
w nr 22. Tworzą nieliczną, ale zróżnicowaną pod 
względem funkcjonalnym i formalnym grupę, 
której przedstawicielami są dzbany, talerze, na-
czynia dekoracyjne i pojemniki apteczne.

V.2.8.3.1. Dzbany

Zaliczono do nich trzy fragmentarycznie za-
chowane naczynia reprezentujące dwa różne typy.

Typ I

Należy do niego dzban z obiektu nr 22, ce-
chujący się smukłą, wydłużoną sylwetką, wysoką, 
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cylindryczną szyjką zakończoną prostym brze-
giem. Ma powierzchnię obustronnie pokrytą nie-
bieskawobiałą emalią, a na niej od zewnątrz nie-
bieską farbą malowanymi motywami roślinnymi  
(ryc. 80: 3). Średnica wylewu wynosi 8–9 cm,  
a brzuśca 12–13 cm.

Typ II
Reprezentują 2 fragmentarycznie zachowane 

okazy wydobyte z obiektu nr 22. Mają cylindryczny 
korpus zwężający się ku górze, zakończony lejko-
watą częścią przybrzeżną, dno płaskie, u jed nego 
wyodrębnione, zaopatrzone w ostrokątną stopkę,  
u drugiego lekko wklęsłe, niewyodrębnione. Są 
obustronnie pokryte białą, błękitnawą emalią, a od 
zewnątrz zdobione niebiesko malowanymi, styli-
zowanymi motywami roślinnymi i pasmami pozio-
mych linii (ryc. 80: 2). Lepiej zachowany egzem-
plarz ma średnicę wylewu 9,8 cm, a dna 10,5 cm.

V.2.8.3.2. Talerze
Do omawianego okresu można zaliczyć tylko 

fragment płaskiego dna talerza, należącego naj-
prawdopodobniej do typu III (por. ryc. 69), wydo-
bytego z warstwy 2 w obiekcie nr 21. Jest pokryty 
wewnątrz białawą emalią, a na spodzie zdobiony 
niebiesko malowanymi motywami roślinnymi, 
prawdopodobnie także elementami bliżej nieokre-
ślonej budowli, tworzącymi łącznie widok krajo-
brazowy (ryc. 80: 5). Ornamentyka ta nawiązuje 
do spotykanej na talerzach wytwórni niderlandz-
kich i niemieckich. Średnica dna mierzy 14 cm.

W najstarszej warstwie 3 obiektu nr 21, powsta-
łej bez wątpienia przed 1637 r., znaleziono trzy 
drobne ułamki, z których jeden posiada na dnie 
sygnaturę w postaci liter RA w prostokątnym obra-
mowaniu. W dostępnych opracowaniach nie zna-
lazłem dotyczącej jej wytwórni.

V.2.8.3.3. Naczynia dekoracyjne (wazony?)
Z obiektu nr 22 wydobyto kilkanaście ułam-

ków, które po sklejeniu pozwoliły z dużym praw-
dopodobieństwem zrekonstruować całe naczynie. 
Ma ono formę beczułkowatą, bardzo krótką, cy-
lindryczną szyjkę, płaski brzeg odgięty na ze-
wnątrz, dno płaskie, z nieznacznie zarysowaną 
ostrokątną stopką. Jego powierzchnię pokrywa 
obustronnie biaława emalia, zewnątrz bogato zdo-
biona niebiesko malowanymi cienką kreską mo-
tywami geometrycznymi, roślinnymi i figuralny-
mi. Ma około 25 cm wysokości, średnicę wylewu  

14 cm, średnicę brzuśca około 17 cm i dna 14,2 cm  
(ryc. 80: 1). Wydaje się, że jest to naczynie deko-
racyjne, najpewniej wazon.

Z tego samego zespołu pochodzi niewielki 
fragment naczynia podobnego typu, zapewne  
z wyższą szyjką, ale o podobnie ukształtowanym 
brzegu, także z obustronną białawą, niebiesko 
malowaną emalią. Jego wylew miał średnicę oko-
ło 12 cm.

Warunki znalezienia wskazują, że opisane wy-
żej naczynia należy przypisać do zespołu z 1. po-
łowy XVII w. Brak ścisłych analogii nie pozwala 
jednak wypowiedzieć się na temat ich pochodze-
nia. Jako miejsca ich produkcji można podejrze-
wać ośrodki niderlandzkie lub niemieckie.

V.2.8.3.4. Naczynia apteczne
W warstwie 2 w obiekcie nr 21 znaleziono 

dwa całkowicie zachowane (ryc. 104) i dolną 
część trzeciego flakonu aptecznego (ryc. 101: 4),  
a w obiekcie nr 22 podobnego typu część przy-
brzeżną (ryc. 80: 4). Mają prawie cylindryczny 
korpus, górą i dołem silnie przewężony brzeg, 
spłaszczony, zdecydowanie odgięty na zewnątrz, 
czerep w przełamie białawożółtawy, pokryty sza-
rokremową emalią. Są bogato i w charaktery-
styczny sposób zdobione techniką malarską przy 
zastosowaniu niebieskiej barwy (por. Cnotliwy 
1987, 241 n.).

Dekoracja jednego z nich, pokrywająca tyl-
ko centralną część korpusu, została ujęta między 
szerokie poziome linie i składa się z dużych, gru-
bo malowanych spirali, przedzielonych górą pas-
mem połączonych łuków i bezkształtnych plam, 
zaś dołem jakby kiełkami roślinnymi. Naczynie 
to ma 7,2 cm wysokości, średnicę wylewu 4,5 cm, 
średnicę brzuśca 4,7–5 cm, średnicę dna 3,6 cm,  
a pojemność 78 cm3 (ryc. 101: 8 i 104: z prawej).

Drugi flakon ma powierzchnię całkowicie po-
krytą ornamentem. Centralną partię korpusu, 
między pasmami poziomych linii, wypełniają 
cienko rysowane spirale przypominające pastora-
łowato rozwijające się pędy paproci, między któ-
rymi rozmieszczono u góry półkole z krzyżykiem, 
a dołem półkola i ukośne kreski. Przewężenia 
przy brzegu i dnie wypełniają łukowato połączo-
ne ze sobą pasemka. Dno jest sygnowane literami 
IS. Naczynie ma 9,6 cm wysokości, średnicę wyle-
wu 5 cm, dna 4,4 cm, brzuśca 6,2 cm (ryc. 101: 9 
i 104: z lewej).
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Cechy przedstawionych wyżej flakonów, szcze-
gólnie ich ornamentyka, odpowiadają wyrobom 
produkowanym w 1. połowie XVII w. w Arnstadt 
na terenie Turyngii, gdzie wyrabiano także wiele 
innych rodzajów naczyń (Lappe 1978a, 140–142). 
Naczynia tego ośrodka rozchodziły się drogą han-
dlu głównie w kierunku północnym, docierając 
na Półwysep Jutlandzki i Wyspy Duńskie, trafia-
jąc m.in. do Rostoku i Wismaru, a także do Oslo 
(Buchholz 1990, 65–66, mapa). Naczyńko sygno-
wane literami IS mogło pochodzić z warsztatu 
któregoś, nieznanego z imienia, członka rodziny 
Heinricha Sternickla, lub może z jakiegoś warsz-
tatu w Creussen, gdzie działała rodzina Loren-
za Specknera sygnującego swoje wyroby literami 
LS (Cnotliwy 1987, 241 n.). Wiele wskazuje na 
Arnstadt. Przesłankę może tu stanowić świad-
czące o dużej aktywności eksportowej porozu-
mienie z 1623 r. H. Sternickla z jednym z kup-
ców gdańskich, za którego pośrednictwem wysłał 
do Skandynawii 840 naczyń (Lappe 1978a, 140). 
Wyrażono też pogląd, że główne nurty importu  
z Arnstadt prowadziły w 1. połowie XVII w. przez 
Gdańsk i Stralsund (Möller 1999, 9–10).

V.2.9. Kafle
Z nowożytnych urządzeń ogrzewczych zamku 

dotrwały do naszych czasów jedynie silnie roz-
drobnione kafle, pochodzące najpewniej z rozbió-
rek lub przebudów pieców. Są to przede wszyst-
kim tzw. kafle płytowe, które pojawiły się już  
w 2. połowie XV w., najpierw na zamkach, a od 
około połowy XVI w. także w kamienicach miesz-
czańskich (Dąbrowska 1987, 80 n.). Starsze okazy 
płytowe, pokryte od zewnątrz zieloną polewą, za-
chowały jeszcze pośrodku miskowate wgłębienia 
wypełnione ornamentem plastycznym. Pojedyn-
cze fragmenty tego typu zachowały się w wyko-
pie VI we wkopie budowlanym do obiektu nr 20b  
(ryc. 18: 7), a trzy dalsze ułamki w wykopie VII, 
w warstwie II pochodzącej z XVIII w. Wykonywano 
je z gliny żelazistej, wypalonej do barwy ceglastej.

Szczególną uwagę zwracają kafle ornamen-
towane na ciemnoniebieskim tle białymi, relie-
fowymi motywami roślinnymi i figuralnymi. 
Między nimi są okazy płaskie, tworzące główną 
płaszczyznę pieca i różnego typu kafle gzymso-
we i półwałki, urozmaicające jego bryłę. Z kilku 
fragmentów zebranych w warstwie 2 w obiekcie  
nr 21 udało się wykleić prawie cały egzemplarz. Ma 
on wymiary 19,2 × 19,5 cm i jest zdobiony liśćmi 

akantu wkomponowanymi w stykające się ze sobą 
półkola (ryc. 106). Tak zdobione kafle, osadzane 
rzędami jeden przy drugim, pozwalały kompono-
wać efektowne pasma (tak zwana dekoracja kon-
tynuacyjna). Ten sposób zdobienia pieców (także 
w innych zestawach motywów) wprowadzono, 
jak się przypuszcza, już w 2. połowie XVI w.,  
a stosowano jeszcze w XVII stuleciu (Dąbrowska 
1987, 133 n.; Żemigała 1987, 34 n.). Ostatnio dużą 
serię tak zdobionych kafli znaleziono w Gdańsku 
w nawarstwieniach z 1. połowy XVII w. (Babiń-
ska 2009, 396, ryc. 18). Bryłę pieca urozmaica-
ły różne drobne elementy, jak kafle gzymsowe, 
wąskie półwałki stosowane na narożach i inne. 
Wszystkie były zdobione z zastosowaniem relie-
fowych biało-niebieskich motywów roślinnych. 
Na niektórych spotyka się ufryzowane główki 
niewieście o żółtych twarzach, z prawie granato-
wymi włosami (ryc. 107). Kafle opisanego rodza-
ju wystąpiły tylko w latrynach zamkowych przy 
skrzydle zachodnim, w obiekcie nr 21, w warstwie  
1 (12 egz.) i 2 (22 egz.) oraz w obiekcie nr 22  
(6 egz.). Znakomitą ich większość wykonano 
z gliny żelazistej (jeden z domieszką pokruszonej 
ceramiki z obiektu nr 22) wypalonej w atmosfe-
rze utleniającej do barwy ceglastej, a jeszcze inny 
z gliny, która po wypaleniu uzyskała barwę żół-
tą. Można więc przypuszczać, że omówione kafle 
mogły być wyprodukowane w trzech różnych pra-
cowniach zduńskich.

Należy dodać, że podobny rodzaj kafli znale-
ziono także w przyzamkowej kamienicy miesz-
czańskiej usytuowanej na rogu ulic Grodzkiej 
i Kuśnierskiej. Czerepy tego zespołu mają rów-
nież barwę ceglastą, ale o żółtawym odcieniu, 
inną niż zamkowe (Cnotliwy, Wilgocki 1983, 81).

Omówioną wyżej grupę kafli zamkowych 
można najwcześniej datować na schyłek XVI w., 
najpewniej na początek XVII stulecia. O takiej 
pozycji chronologicznej decyduje to, że ciem-
noniebieską, prawie granatową polewę kobalto-
wą wynalazł, jak się przyjmuje, dopiero w latach  
80. XVI w. mistrz J. E. Mennicken ze słynne-
go ośrodka produkcji naczyń kamionkowych 
w nadreńskim Raeren. Stosowanie tej polewy 
upowszechniło się w Europie dopiero po 1630 r. 
(Koetschau 1924, 42; Klein 1957, 23; Huth 1975, 
37). Na takie datowanie naprowadza też stosowa-
nie tzw. ornamentacji kontynuacyjnej. Tak więc 
mamy tu do czynienia z kaflami pochodzący-
mi z pieców zbudowanych w reprezentacyjnych 
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pomieszczeniach zamku za czasów ostatnich 
Gryfitów. O piecach z biało-niebieską ornamen-
tacją, także z zieloną, brązową i czarną polewą, 
wspomina inwentarz z 1639 r., sporządzony po 
śmierci ostatniego z rodu, księcia Bogusława XIV. 
Podkreśla się w nim, że w komnacie księcia stał 
piec z biało-niebieskimi kaflami (Dziurla 1959, 
55–56; Turek-Kwiatkowska 1992, 158 n.). Piece te 
zapew ne funkcjonowały jeszcze długo po okresie 
książęcym, może aż do czasów pruskich przeró-
bek zamku, na co wskazuje ich obecność w war-
stwie II w wykopie VII, powstałej w XVIII w.

Wyróżniającą się grupę, liczącą ogółem 202 
okazy, tworzą kafle płytowe z nieco przegłębio-
nym licem, pokrytym bogatą reliefową orna-
mentacją z przewagą motywów roślinnych, uję-
tą w rombowate lub kwadratowe obramienia, 
wszystko pokryte zieloną polewą. Fragmentarycz-
nie zachowane kafle pozyskano głównie z obiektu 
nr 21 (z warstwy 2 – 47 egz., z 1 – 52 egz.), następ-
nie z warstw III (4 egz.) i II (63 egz.) w wykopie 
VII oraz z obiektów nr 22 (14 egz.) i 23 (22 egz.). 
Wszystkie zostały wykonane z gliny żelazistej, 
wypalonej w atmosferze utleniającej do barwy 
ceglastej. Pełniejsze wyobrażenie o ich wyglądzie 
dają dwa prawie w całości wyklejone egzempla-
rze, wydobyte z obiektu nr 21. Jeden z nich, pra-
wie kwadratowy, o wymiarach 18,4 × 18,8 cm, 
wyróżniający się szczególnie bogatym zdobnic-
twem, pochodzi z warstwy 2 (ryc. 108). Drugi, 
prostokątny, o wymiarach 17,2 × 18,8 cm, z nieco 
uboższą ornamentacją, znaleziono w warstwie 1. 
Różnice wymiarów i wystroju zdają się wskazy-
wać, że pochodzą z dwóch różnych pieców.

Sposób zdobienia ze zdecydowaną przewagą 
reliefowych motywów roślinnych, charaktery-
styczne ich obramienia oraz zielona polewa po-
zwalają tę grupę kafli datować również na schy-
łek XVI i XVII w. (por uwagi Dąbrowskiej 1987,  
133 n.) i łączyć z piecami wspomnianymi w przy-
wołanym wyżej inwentarzu zamku z 1639 r. Tak-
że i te piece funkcjonowały w komnatach zamko-
wych, zapewne aż do XVIII w.

Największy zespół, liczący 274 fragmenty, two-
rzą kafle licowe z reliefową ornamentyką roślinną 
i geometryczną oraz gzymsowe, zdobione także 
szczątkowo zachowanymi główkami amorków lub 
aniołków, pokryte ciemnobrązową polewą. Zde-
cydowanie przeważają motywy roślinne. Wszyst-
kie, z wyjątkiem jednego z białej glinki z obiek-
tu nr 23, wykonano z gliny żelazistej wypalonej 

w atmosferze utleniającej do barwy ceglastej. Nie 
udało się wykleić większych części. Omawia-
ne kafle wystąpiły najliczniej w obiekcie nr 21 –  
181 egz. (66 w warstwie 2, 115 w warstwie 1) oraz 
w warstwie II w wykopie VII – 50 egz., w mniej-
szych ilościach także w obiektach nr 22 – 18 egz. 
i nr 23 – 25 egz. Ten typ kafli, ich ornamentyka 
i kolorystyka pozwalają je włączyć do zespołów z 
XVII w., ale piece z nich budowane mogły prze-
trwać do XVIII w. (Huth 1975, 170 n.).

Większość zamkowych pieców kaflowych 
pamiętających czasy książęce została rozebra-
na w czasach pruskich porządków i przeróbek.  
W formie najczęściej drobnych ułamków trafiały 
jako pobudowlane śmieci do latryn zamkowych 
oraz do warstw z XVIII w.

V.3. Krótkie podsumowanie
W latach 1575–1577 nastąpiła z woli księcia 

Jana Fryderyka gruntowna przebudowa zamku 
w duchu renesansu. Na miejscu wyburzonego ko-
ścioła św. Ottona, kamiennego domu oraz budyn-
ków z salą rycerską i kancelarią książęcą, powstały 
skrzydła północne i zachodnie. Już w następnym 
wieku, w latach 1616–1617, książę Filip II, po-
szerzając obszar zabudowy zamku w kierunku 
zachodnim, wzniósł skrzydło muzealne, nazywa-
ne dziś częściej menniczym. Do tych poczynań 
budowlanych archeologia nie wniosła w zasadzie 
żadnych istotnych ustaleń, niemniej badania wy-
kopaliskowe dostarczyły kilku znaczących spo-
strzeżeń dotyczących np. urządzeń sanitarnych 
czy zaopatrzenia zamku w wodę. Ponadto dzięki 
prowadzonym pracom badawczym udało się ze-
brać bogatą kolekcję przedmiotów, głównie na-
czyń szklanych i ceramicznych, wzbogacających 
wydatnie naszą wiedzę na temat książęcej zasta-
wy stołowej i kuchennej.

Dzięki badaniom i obserwacjom prowadzonym 
w trakcie prac budowlanych ustalono, że wraz 
ze skrzydłem zachodnim zbudowano trzy latry-
ny (ryc. 176 i 183–185), odnotowane na szkicach 
Brauna i Hogenberga, Meriana i Zeunera. Jedna 
z nich (obiekt nr 21) była zaopatrzona w murowa-
ny z kamienia kanał, biegnący pod Wieżą Dzwo-
nów, odprowadzający nieczystości do parowu 
zamkowego (ryc. 171–175). Przebieg tego kanału 
zdaje się wskazywać, że wieżę zbudowano nieco 
później niż skrzydło zachodnie. Ze źródeł pisa-
nych wiadomo, że w 1583 r. do zamku doprowa-
dzono wodę, ale materialnych śladów tego faktu 
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dostarczyła archeologia. Odkryto mianowicie dwa 
odcinki drewnianego rurociągu: jeden na dzie-
dzińcu głównym w wykopie V, drugi na dziedziń-
cu menniczym (ryc. 176).

Za główną zasługę badań archeologicznych 
należy, jak się wydaje, uznać wydatne wzbogace-
nie wiedzy o zasobności i o kulturze materialnej 
zamku książęcego w okresie między 1575 a 1637, 
znanej częściowo z zachowanych inwentarzy 
zamkowych, ale namacalnie poznanej już wcześ-
niej – z opublikowanego wyposażenia sarkofagów 
książęcych. Spośród odkrytych przedmiotów za 
znaleziska spektakularne należy uznać fragment 
większej rzeźby z piaskowca w postaci męskiej 
głowy (ryc. 62) i elementy bogato zdobionej kuszy 
(ryc. 45 i 46).

Bogato prezentuje się szklana i kamionko-
wa zastawa książęcego stołu. Szczególną uwagę 
zwraca duża liczba ułamków wysokich szklanic 
typu fletowego (ryc. 85) i szklanic cylindrycz-
nych. Wśród tych ostatnich uwagę zwracają okazy 
szklanic malowanych, jedna z datą 1618 zawie-
rająca barwne herby księcia Franciszka I i jego 
żony Zofii, córki elektora brandenburskiego  
(ryc. 84: 1), a druga z herbem elektora branden-
burskiego. Występują też malowane szklanice 
o formie konicznej (ryc. 84: 2) oraz – zachowane 
niestety fragmentarycznie – szklanice typu Römer 
(ryc. 85: 9–10) i Krautstrunk (ryc. 85: 8). Ozdobą 
stołu były zapewne fantazyjne, barwne kielichy 
typu weneckiego (ryc. 86: 1–2), ale pochodzące 
najpewniej już z pracowni niderlandzkich. Nie-
które trunki podawano na stół w bogato zdobio-
nych malowidłami butlach (typ II, odmiana 2), 
zaopatrzonych czasem w datę (1615) i frywolne 
podpisy (ryc. 88–90). Wykwintną zastawę stoło-
wą wzbogacały importowane naczynia kamion-
kowe, szczególnie bogato zdobione dzbany do 
wina i kufle. Sprowadzano je ze znanych, dale-
kich ośrodków nadreńskich, ale częściej z górno-
łużyckich czy saksońskich. Najprawdopodobniej 
z warsztatów w Westerwaldzie pochodzi dolna 

część dzbana typu III z charakterystyczną nie-
bieskogranatową polewą kobaltową i fragment 
kufla (ryc. 78) oraz ułamek innego, z Siegburga 
lub Frechen (ryc. 25: 5). Z saskiego Waldenburga 
sprowadzono trzy zachowane fragmentarycznie 
dzbany typu I (ryc. 76: 1–2) oraz kufel zaopatrzo-
ny herbem Magdeburga (ryc. 79), a dwa dalsze 
z Freibergu. Natomiast bogato zdobiony, z za-
stosowaniem białych, kwarcytowych kamyków, 
dzban typu II (ryc. 77: 3) sprowadzono z którejś 
ze znanych pracowni w Mużakowie lub Trzebielu 
koło Bolesławca. Należy też odnotować obecność 
kamionkowych flasz typu I, pochodzących z Nad-
renii lub z Frankfurtu nad Odrą, i okazów typu  
II–III z saskiego Waldenburga (ryc. 77: 4, 6).

Mniej okazałą część zastawy stołowej, może 
nie książęcej, ale najogólniej – dworskiej, tworzył 
zestaw naczyń ceramicznych miejscowego po-
chodzenia: talerze typów I–III (ryc. 69), miski ty-
pów I–III (ryc. 68), dzbany (ryc. 70: 1–3), kubki  
(ryc. 70: 5–9), kufle (ryc. 70: 11) i czarki (ryc. 70: 10).

Nieodłącznym elementem wyposażenia dwo-
ru były bardzo liczne, przeróżnej formy i wiel-
kości buteleczki i naczyńka szklane i cera-
miczne na pachnidła, wyciągi ziołowe i maści. 
Są to różnego typu buteleczki (ryc. 98, 99), 
szklane pojemniki (ryc. 90) i większe słoje ap-
teczne (ryc. 95), importowane pojemniki ka-
mionkowe typu I (ryc. 101: 1–2 i 103) i typu II  
(ryc. 101: 3 i 103) oraz miejscowe ceramiczne, ceglaste  
(ryc. 101), a także fajansowe z 1. połowy XVI w., 
sprowadzane z Arnstadt w Turyngii (ryc. 101: 4 
i 104).

Odnotowano też liczny zbiór bogato ornamen-
towanych kafli z pieców ogrzewających i zdobią-
cych pokoje książęce. Wyróżniają się wśród nich 
okazy płytowe pokryte biało-niebieską ornamenta-
cją roślinną i figuralną (ryc. 106 i 107), okazy z po-
głębionym licem pokrytym zieloną polewą, zdo-
bione reliefowymi motywami roślinnymi (ryc. 108) 
i podobne, ale z ciemnobrązową polewą.



270



271

Część VI.  
Zamek szczeciński po 1637 r.  

Odkrycia archeologiczne i ich analiza

Part VI.  
Szczecin castle after 1637;  

archaeological discoveries and their analysis



272



273

Część VI. Zamek szczeciński po 1637 r.

VI.1. Obiekty nieruchome i nawarstwienia  ..............................................................................................................  275
VI.2. Analiza materiału zabytkowego  ........................................................................................................................  275
 VI.2.1. Przedmioty z żelaza  .............................................................................................................................  276
 VI.2.2. Przedmioty z metali kolorowych  .........................................................................................................  276
 VI.2.3. Przedmioty kościane  .............................................................................................................................  276
 VI.2.4. Przedmioty kamienne  ..........................................................................................................................  276
 VI.2.5. Przedmioty gliniane  .............................................................................................................................  276
 VI.2.6. Tkaniny  .................................................................................................................................................  277
 VI.2.7. Przedmioty szklane  ..............................................................................................................................  277
  VI.2.7.1. Zastawa stołowa  ....................................................................................................................  277
  VI.2.7.2. Naczynia apteczne  ................................................................................................................  278
  VI.2.7.3. Butle  .......................................................................................................................................  278
  VI.2.7.4. Szyby okienne  .......................................................................................................................  279
 VI.2.8. Ceramika naczyniowa  ..........................................................................................................................  279
  VI.2.8.1. Naczynia rodzime  .................................................................................................................  279
     VI.2.8.1.1. Garnki  .................................................................................................................  279
     VI.2.8.1.2. Pokrywy  ..............................................................................................................  281
     VI.2.8.1.3. Rondle  .................................................................................................................  281
     VI.2.8.1.4. Patelnie  ...............................................................................................................  282
     VI.2.8.1.5. Miski i miseczki  .................................................................................................  282
     VI.2.8.1.6. Talerze  ................................................................................................................  283
     VI.2.8.1.7. Dzbany  ...............................................................................................................  284
     VI.2.8.1.8. Kubki  ..................................................................................................................  284
  VI.2.8.2. Naczynia obcego pochodzenia  ............................................................................................  284
     VI.2.8.2.1. Kamionka  ...........................................................................................................  284
         VI.2.8.2.1.1. Dzbany  .........................................................................................  284
     VI.2.8.2.2. Naczynia fajansowe  ...........................................................................................  285
         VI.2.8.2.2.1. Dzbany  .........................................................................................  285
         VI.2.8.2.2.2. Talerze  ..........................................................................................  286
         VI.2.8.2.2.3. Czarka  ..........................................................................................  287
         VI.2.8.2.2.4. Pojemniki apteczne  .....................................................................  287
         VI.2.8.2.2.5. Nocniki  .........................................................................................  287
     VI.2.8.2.3. Porcelana  ............................................................................................................  287
         VI.2.8.2.3.1. Zastawa stołowa obiadowa  .........................................................  287
         VI.2.8.2.3.2. Zastawa stołowa deserowa  ..........................................................  289
 VI.2.9. Kafle  .......................................................................................................................................................  290
VI.3. Krótkie podsumowanie okresu  .........................................................................................................................  290



274

Część VI. Zamek szczeciński po 1637 r.

VI.1. Features and layers  ..............................................................................................................................................275
VI.2. Archaeological material analysis  ........................................................................................................................275
 VI.2.1. Iron artefacts ..........................................................................................................................................  276
 VI.2.2. Non-ferrous metal artefacts  .................................................................................................................  276 
 VI.2.3. Bone artefacts  ........................................................................................................................................  276
 VI.2.4. Stone artefacts  .......................................................................................................................................  276
 VI.2.5. Clay artefacts  .........................................................................................................................................  276
 VI.2.6. Fabrics  ....................................................................................................................................................  277
 VI.2.7. Glass artefacts  ........................................................................................................................................  277
  VI.2.7.1. Tableware  ...............................................................................................................................  277
  VI.2.7.2. Drug containers  ....................................................................................................................  278
  VI.2.7.3. Bottles  ....................................................................................................................................  278
  VI.2.7.4. Windowpanes  .........................................................................................................................279
 VI.2.8. Pottery  ....................................................................................................................................................  279
  VI.2.8.1. Local pottery  ..........................................................................................................................  279
     VI.2.8.1.1. Pots  ......................................................................................................................  279
     VI.2.8.1.2. Lids ......................................................................................................................  281
     VI.2.8.1.3. Skillets  .................................................................................................................  281
     VI.2.8.1.4. Pans  .....................................................................................................................  282
     VI.2.8.1.5. Bowls and small bowls  ......................................................................................  282
     VI.2.8.1.6. Plates  ...................................................................................................................  283
     VI.2.8.1.7. Jugs  ......................................................................................................................  284
     VI.2.8.1.8. Mugs  ...................................................................................................................  284
  VI.2.8.2. Imported pottery  ...................................................................................................................  284
     VI.2.8.2.1. Stoneware  ...........................................................................................................  284
        VI.2.8.2.1.1. Jugs  ...............................................................................................  284
     VI.2.8.2.2. Faience vessels  ....................................................................................................  285
        VI.2.8.2.2.1. Jugs  ...............................................................................................  285
        VI.2.8.2.2.2. Plates ............................................................................................   286
        VI.2.8.2.2.3. Cup  ...............................................................................................  287
        VI.2.8.2.2.4. Drug containers  ...........................................................................  287
        VI.2.8.2.2.5. Chamber pots  ..............................................................................  287
     VI.2.8.2.3. Porcelain  .............................................................................................................  287
        VI.2.8.2.3.1. Crockery set  ..................................................................................287 
        VI.2.8.2.3.2. Coffee set  ......................................................................................  289
 VI.2.9. Stove tiles  ...............................................................................................................................................  290
VI.3. Short summary of the period  ............................................................................................................................  290



275

Część VI. Zamek szczeciński po 1637 r.

VI.1. Obiekty nieruchome i nawarstwienia
Po śmierci księcia Bogusława XIV aż do po-

czątków panowania pruskiego zamek przetrwał 
w prawie niezmienionej formie. Wygląd zamku 
tego czasu dobrze ilustrują ryciny Meriana z 1652 
i Zeunera z 1673 r. Kilkanaście lat, aż do pogrzebu 
księcia w 1654 r. zamek straszył pustką, przezna-
czony później na rezydencję króla szwedzkiego 
Karola Gustawa, siedzibę gubernatora i maga-
zyny wojskowe. Już w czasach szwedzkich, w la-
tach 1688–1690 Tessin Młodszy opracował pro-
jekt generalnej przebudowy zamku, sporządzony 
na podstawie inwentaryzacji A. Bretzla z 1688 r. 
Projekt Tessina nie doczekał się realizacji (Pasz-
kowska 1992, 119 n.). Wielkie szkody budynkom 
zamkowym, a także miejskim, wyrządził ostrzał 
artylerii pruskiej w czasie sześciomiesięcznego ob-
lężenia Szczecina w 1677 r. Później, aż do 1721 r., 
kiedy król Fryderyk Wilhelm miał na dziedzińcu 
zamkowym przyjąć hołd Szczecina, przez dziu-
rawe dachy lała się woda deszczowa, brakowało 
podłóg, okien i drzwi. Po 1720 r. wyższe piętra 
skrzydła północnego przeznaczono na apartamen-
ty królewskie, południowe na arsenał, pozostałe na 
cele mieszkalne i siedziby urzędów państwowych. 
W czasach pruskich podejmowano wielokrotnie 
różnego rodzaju prace remontowe, przebudowy 
i rozbiórki. Szczególną intensyfikację robót odno-
towano w okresach 1720–1736, 1832–1836 i 1840–
1842. Zakresy wykonywanych prac omawia szcze-
gółowo K. Kroman (1992, 91 n.).

Wkład archeologii do poznania tego okresu, 
pomimo iż nie jest tak znaczący, jak dla wcze-
śniejszych, przynosi jednak garść nowych ustaleń 
odnoszących się do reliktów nie istniejącej już za-
budowy, a szczególnie do znajomości niektórych 
aspektów kultury materialnej tego czasu.

W żadnym z dotychczasowych opracowań do-
tyczących zamku nie zwrócono uwagi na skrom-
ny budynek na dziedzińcu menniczym wciśnięty 
w narożnik między skrzydłem północnym a za-
chodnim, pomimo iż figuruje na zachowanych 
przekazach ikonograficznych.

Brak go na miedziorycie Kothego z 1625 r., ale 
o jego obecności informuje już Merian w 1650 r.,  
a dokładniej został przedstawiony na jednym z ry-
sunków Zeunera z 1673 r. (Blühm, Jäger, red. 
1991, ryc. na str. 65 i 91; „Zamek”, ryc. 10; La-
buda, red. 1985, ryc. 79 i 95; Radacki 1972, 458,  
ryc. 8). Tego obiektu brak na sporządzonej 

w 1855 r. przez Richtera inwentaryzacji zamku. 
Widocznie został rozebrany w trakcie któregoś 
z intensywniejszych okresów pruskich remon-
tów i przebudów, najprawdopodobniej w latach 
1840–1842, kiedy pracami objęto skrzydła pół-
nocne, zachodnie i wschodnie (Kroman 1992, 91, 
ryc. 18). Z rysunku Zeunera (ryc. 185) wynika, że 
był to budynek zbudowany na planie prostokąta, 
z czterospadowym dachem, z parterem bez okien, 
zaopatrzonym, jak się wydaje, w dwoje szerokich, 
dwuskrzydłowych drzwi, jakimiś pomieszcze-
niami (mieszkalnymi?) z niewielkimi oknami 
na poddaszu. Przed częścią południowej fasa-
dy znajdowała się przestrzeń (wybieg dla zwie-
rząt lub ogródek?) ogrodzona niskim parkanem.  
Z rysunku Zeunera nie wynika, czy interesują-
cy nas tu budynek stykał się z Wieżą Dzwonów 
i skrzydłem zachodnim; najpewniej nie, gdyż 
strop podłogi w jego wnętrzu znajdował się niżej 
niż zachowane relikty murowe obiektów nr 9 i 10 
(wystają spod wieży) oraz latryny nr 21 (ryc. 158). 
Wobec braku danych źródłowych trudno orzekać 
o funkcji tego budynku.

Podczas badań w wykopie VII natrafiono na 
relikty wnętrza tego budynku (oznaczony ja ko 
obiekt nr 17), ale z powodu zbyt małej powierzch-
ni poszukiwań nie odsłonięto pełnego obrysu. 
Wnętrze było pokryte podłogą z bardzo solid-
nych, dwupoziomowych legarów ułożonych na 
glinianym podkładzie i z desek drewnianych. Ele-
menty drewniane spajały ze sobą masywne, dłu-
gie gwoździe żelazne. Pod podłogą znajdowała 
się murowana piwniczka z ceglanymi schodkami, 
wymoszczona deskami ułożonymi bezpośrednio 
na ziemi (ryc. 158–161). Funkcjonowanie budyn-
ku należy wiązać z warstwą III, zaś jego rozbiórkę 
i niwelację terenu w jego otoczeniu z warstwą II. 
Szczegółowy opis zachowanych reliktów znajdu-
je się w części II, a zawartość zabytkową opisano 
w części I, wykop VII.

Przynajmniej w początkach omawianego okre-
su użytkowano zapewne wszystkie trzy latryny 
przy skrzydle zachodnim (obiekty nr 21–23), ale 
w ciągu XVIII w. zostały całkowicie dopełnione 
różnoraką treścią zawierającą dużą ilość materia-
łu zabytkowego, głównie szkła i ceramiki.

VI.2. Analiza materiału zabytkowego
Materiały zabytkowe dotyczące okresu po 1637 r. 

wystąpiły w wykopie VII, najliczniej w warstwach 1 
i 2 obiektu nr 21, następnie w warstwie III związanej 



276

Część VI. Zamek szczeciński po 1637 r.

z funkcjonowaniem obiektu nr 17 i II łączącej się 
z jego rozbiórką, mniej liczne w obiektach nr 22 
i 23, a także w warstwie I (przemieszanej) w piwni-
cy skrzydła południowego. Należy zwrócić uwagę, 
że materiały zabytkowe z latryn pochodzą z zespo-
łów chronologicznie częściowo przemieszanych 
(co wynika z samego charakteru tych obiektów), 
stąd ich przynależność czasową określa nie tylko 
zaleganie w określonej warstwie, a głównie anali-
za zabytków.

VI.2.1. Przedmioty z żelaza
Z obiektów należących do omawianego okresu 

pochodzi ogółem 159 różnorodnych przedmio-
tów, wśród których największą grupę stanowią 
gwoździe. Niektóre z nich można dokładniej osa-
dzić w czasie.

Zapewne w czasie brandenburskiego ostrza-
łu artyleryjskiego podczas oblężenia Szczecina 
w 1677 r. do warstwy 1 w latrynie (obiekt 21) do-
stała się kula armatnia o średnicy 8,9–9,1 cm.

Z drugą połową XVII i do około połowy  
XVIII w. (może nieco później) należy wiązać niżej 
omawiane przedmioty z warstwy III (częściowo 
także z II) w wykopie VII, z czasów budowy i użyt-
kowania piwniczki należącej do budyneczku wci-
śniętego w północno-wschodni narożnik dziedzińca 
menniczego, oznaczonego jako obiekt nr 17.

Z czasów użytkowania obiektu nr 17 pocho-
dzi nóż o długości 17,2 cm, z głownią o szerokości  
1,9 cm, z dwustronnie wyodrębnionym trzpieniem, 
zaopatrzonym w trapezowatą płytkę chroniącą rę-
kojeść (ryc. 22: 1) oraz prostokątna sprzączka do 
pasa (ryc. 20: 9).

Najliczniejsze były długie, masywne gwoź-
dzie ciesielskie kowalskiej roboty, których 79 eg-
zemplarzy, w tym 28 całkowicie zachowanych  
(ryc. 22: 6–8), wydobyto ze spróchniałych desek 
podłogi piwniczki. Wydaje się, że do tego zespołu 
należy włączyć identyczne 42 okazy, w tym 11 ca-
łych (ryc. 22: 14–15) z warstwy II w wykopie VII, 
powstałej w czasie rozbiórki obiektu nr 17, oraz 
15 egzemplarzy z warstwy 2 w obiekcie nr 21. 
Ich długość mieściła się w granicach 11,6–28 cm, 
były zaopatrzone w duże, płasko-wypukłe główki 
o wymiarach 1,2 × 1,8–2,3 × 3,4 cm, i miały ma-
sywny kolec o przekroju 0,8 × 0,9–1 × 1,2 cm. 
Tak wielkie i masywne gwoździe wcześniej na 
zamku nie występowały.

Ponadto w tych samych zespołach, z wyjątkiem 
obiektu nr 21, znaleziono 9 gwoździ mających 

5,8–10,1 cm długości, płasko rozklepane główki 
o wymiarach do 2,2 × 2,6 cm oraz znacznie de-
likatniejsze kolce o przekroju 0,2 × 0,5–0,8 cm  
(ryc. 22: 12–13).

Od opisanych wyżej różni się znaleziony w piw-
niczce obiektu nr 17 (warstwa III) długi, cienki 
gwoździk z sześcienną główką. Ma 7,6 cm długo-
ści, a kolec o przekroju 0,38 × 0,4 cm (ryc. 22: 2).

Z warstwy II w wykopie VII pochodzą dwa 
krótkie gwoździe, mające 3,3 i 3,5 cm długości, 
zaopatrzone w charakterystyczne wąskie główki, 
przeznaczone do mocowania podków na końskim 
kopycie (ryc. 22: 10–11).

Fragment silnie skorodowanej podkowy zna-
lazł się w warstwie 1 w obiekcie nr 21.

Ponadto w wykopie VII pozyskano 4 fragmen-
ty nieokreślonych przedmiotów i 2 kawałki bla-
chy, zaś w obiekcie 21 cztery duże bryły żużla, 
których metryka może sięgać nawet wczesnego 
średniowiecza.

VI.2.2. Przedmioty z metali kolorowych
W skromnym ilościowo zespole należy od-

notować kółko z brązu o średnicy 3,7 cm, może 
z uprzęży (warstwa 1, obiekt nr 21), dwa kawałki 
blachy miedzianej i trzy ołowianej (obiekt nr 21 
i wykop VII, warstwa II). Kawałki blachy mogą 
się wiązać z wykonywaniem rynien odpływowych 
z dachu.

VI.2.3. Przedmioty kościane
Z warstwy II w wykopie II pochodzi uszko-

dzona, prostokątna, starannie wygładzona płyt-
ka zaopatrzona w dwa różnej wielkości otworki 
(ryc. 22: 9).

VI.2.4. Przedmioty kamienne
W obiekcie nr 17, w warstwie III nad podłogą 

piwniczki znaleziono odłupek większej, wygładzo-
nej płytki piaskowca o żłobkowanej powierzchni, 
o nieznanym przeznaczeniu (ryc. 22: 5).

VI.2.5. Przedmioty gliniane
Jedną z cech omawianego okresu są fajki z bia-

łej glinki i porcelanowe. Na zamku szczecińskim 
zaczęto je użytkować dopiero w 1. połowie XVII. 
Były to egzemplarze wyprodukowane w Goudzie 
w Niderlandach. Po połowie tego stulecia, kiedy 
zamek należał do Szwecji, nadal sprowadzano 
je z tego samego miasta. Należy do nich zaliczyć 
przynajmniej dwie główki z warstwy II, zdobio-
ne przy krawędzi napycha pasmem pionowych 
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nacięć lub trójkątnych dołeczków (ryc. 60: 7–8) 
oraz przynajmniej jeden z ułamków cybuszka 
z warstwy 1 z obiektu nr 21 ze szczątkowo za-
chowanym napisem „…ouda” (Gouda). Fajki te 
w odróżnieniu od okazów starszego typu miały 
wyraźnie większe główki.

W XVIII w., najpewniej już w czasach pru-
skich, na zamku pojawiły się fajki z wytwór-
ni brandenburskich (Weissenspring), a przede 
wszystkim z Rościna koło Myśliborza. Pierwszą 
fabrykę reprezentuje fragment cybuszka z czę-
ściowo zachowanym napisem „Weissen…”, dru-
gą kilka główek i ułamek cybuszka z napisem  
„Fabrike in …” (zapewne: Rostin). Wytwórnię 
w Rościnie popieraną przez Fryderyka Wielkiego, 
udokumentowaną badaniami archeologicznymi, 
założono około 1753 r. Produkowała ona często 
fajki oznakowane herbami Goudy, niewątpliwe 
fałszerstwa. W 1754 r. Fryderyk obłożył cłem zapo-
rowym import fajek holenderskich, co skutkowało 
zwiększonym napływem na Pomorze Zachodnie 
wyrobów z Rościna (Witkowska 1989/90, 285 n.).

Być może już w końcu XVIII, a najpewniej 
w XIX w. zaczęto wyrabiać białe fajki porcela-
nowe. W obiektach nr 22 i 23 znalazły się frag-
menty główek zdobione malowanymi kwiatkami,  
a w warstwie przemieszanej w piwnicy skrzydła 
południowego i w obiekcie nr 22 pojedyncze ka-
wałki rurkowatych cybuszków. Fajki porcelanowe 
użytkowano jeszcze w 1. ćwierci XX w.

VI.2.6. Tkaniny
W obrębie piwniczki w obiekcie nr 17 zacho-

wał się strzęp tkaniny wełnianej.

VI.2.7. Przedmioty szklane

VI.2.7.1. Zastawa stołowa
W stosunku do poprzedniego okresu tworzy 

ilościowo skromny zespół. Z zasobu starszych 
form po 1637 r. mogły być w dalszym ciągu użyt-
kowane wieloboczne szklanice typu fletowego, 
także cylindryczne malowane, o których obecno-
ści na zamku mówi inwentarz z 1639 r. (Turek-
Kwiatkowska 1992, 168). Bez wątpienia z oma-
wianego okresu pochodzi fragment zdobionej 
motywem koszykowym wielobocznej szklanicy 
typu fletowego z warstwy III w wykopie VII, zna-
leziony pod podłogą piwniczki obiektu nr 17, dwa 
dalsze ułamki ścianek (ryc. 20: 9–10) oraz cztery 
stopki z warstwy II.

Z wykopu VII, z warstwy II, pochodzi frag-
ment przydenny cylindrycznej szklanicy obrącz-
kowej (ryc. 20: 12) i fragment innej, nieokreślo-
nego typu (ryc. 20: 13). Inny fragment szklanicy 
obrączkowej jest znany z obiektu nr 22 (Cnotliwy 
1981, 339, ryc. 13.11,11). Można ogólnie je dato-
wać na XVII stulecie.

Do rzędu najmłodszych szklanic konicz-
nych należy zaliczyć fragment przydenny wydo-
byty z warstwy 1 w obiekcie nr 21, wykonany ze 
szkła mlecznobiałego, które na innych stano-
wiskach występuje w zespołach datowanych na  
XVIII/XIX w. (Ciepiela 1971, ryc. 35 i 36).

Z omawianym okresem można łączyć trzy 
fragmenty dużych kielichów z lejkowatą czaszą 
osadzoną na masywnej tralce, niekiedy w gór-
nej części przewężonej. Dwa z nich znaleziono 
w wykopie budowlanym przy Wieży Zegarowej  
(ryc. 86: 13–14), trzeci w piwnicy skrzydła po-
łudniowego (Cnotliwy, Nawrolski, Rogosz 1972, 
217, ryc. 17,11). Kielichy o podobnej formie moż-
na datować ogólnie na XVIII i XIX w., ale okaz 
z przewężoną tralką na jego 1. połowę (Ciepiela 
1971, 153 n., ryc. 16–22; Krukowska 2009, 440, 
ryc. 34).

Zestaw szklanych luksusowych naczyń wzbo-
gacały dwie niewielkie, szerokootworowe filiża-
neczki (czarki?), osadzone na dolepionej, wałecz-
kowatej nóżce, zaopatrzone z boku w fantazyjne 
uszka, na jakie natrafiono w warstwie II w obiek-
cie 22 (ryc. 86: 10–11). Kształtem nawiązywały do 
późniejszych importowanych filiżaneczek porce-
lanowych. Mają wysokość dochodzącą do 5,6 cm, 
średnicę wylewu w granicach 9–12,6 cm, średnicę 
den 6,7 cm. Wykonane zostały z seledynowego 
szkła z dużą ilością pęcherzyków powietrznych. 
Ściankę jednej z nich zdobią rombowate wgłębie-
nia tworzące motyw siatkowy.

Być może ten sam typ naczynia reprezentują 
dwa dalsze fragmenty zdobione delikatnym żeber-
kiem dolepionym nieco poniżej wylewu, wydoby-
te z tego samego obiektu, ale z młodszej warstwy 
I (ryc. 86: 6). Jeśli uwzględnić sytuację stratygra-
ficzną, to dwa pierwsze okazy powinny być star-
sze. Jednak zespół z warstwy II, z której pochodzą 
owe fragmenty naczyń, zawiera – przynajmniej 
w części stropowej – materiały różnoczasowe, zaś 
brak analogii uniemożliwia pozwala precyzyjne 
datowanie. Biorąc pod uwagę stylistyczne nawią-
zania do późniejszych form ceramicznych, nie 
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można ich, jak się wydaje, datować wcześniej niż 
na okres po połowie XVII w.

VI.2.7.2. Naczynia apteczne

Nadal były w użyciu, choć może w mniej-
szym zakresie, różnorodne pojemniki szczegóło-
wiej omówione w części odnoszącej się do okresu 
1575–1637 r. (por. podrozdz. V.2.7.3).

W ciągu całego XVII w. użytkowano niewiel-
kie cylindryczne pojemniki (ryc. 96). Z całą pew-
nością z okresu po 1637 r. pochodzą pojemniki 
wydobyte z warstwy 1 w obiekcie nr 21, a przy-
puszczalnie także niektóre z warstwy 2. Podob-
nie ma się rzecz z niewielkimi słojami apteczny-
mi i większymi, baniastymi. Obecność obydwu 
rodzajów odnotowano w warstwie 1 w obiekcie  
nr 21, pierwsze w ilości 4 egz., drugie 3 egz.

Nieco inaczej przedstawia sprawa z niewiel-
kim flaszeczkami grupy A. W omawianym okre-
sie brak reprezentantów typu I i IV, odmiany 1,  
a pojawiły się w warstwie 1 w obiekcie nr 21 w ilo-
ści 5 egz. flaszeczki typu II, odmiany 2, niestety 
wszystkie zachowane w postaci fragmentów. Ce-
chował je smukły, górą baniasto rozszerzający się 
korpus o średnicy 3,6–7,1 cm, zwieńczony krótką, 
cylindryczną szyjką. Wykonywano je ze szkła se-
ledynowego, ale gorszego gatunku niż w odmianie 
1, bo zawierającego liczne pęcherzyki powietrzne 
i zanieczyszczenia. Tego rodzaju okazy mogły 
być używane aż do XVIII w. Do nowych form na-
leży zaliczyć pochodzącą z warstwy 1 w obiekcie 
nr 21 ośmioboczną buteleczkę z wysoką szyjką, 
z pogrubionym wylewem, mającą z jednej stro-
ny wydłużoną ściankę, którą zakwalifikowano do 
typu IV, odmiany 2 (ryc. 100). Niewykluczone, że 
jeszcze po 1637 r. korzystano z flaszeczek typu II, 
odmiany 1 (ryc. 98) i typu III (ryc. 99), które licz-
nie występowały w tym samym obiekcie w niższej 
warstwie II. Warto też odnotować, że w wykopie 
VII, w warstwie III znaleziono fragment butelecz-
ki grupy A (typ nieokreślony) wykonanej z biała-
wozielonkawego, matowego szkła.

VI.2.7.3. Butle 

W omawianym okresie dominowały duże 
butle typu II, odmiany 2 i 3, także nieco rzad-
sze okazy typu III, przeznaczone do przecho-
wywania i transportu wina oraz innych napojów 
alkoholowych.

Butelki typu II, odmiany 2, charakteryzujące 
się cylindryczną, dołem nieznacznie rozszerzoną 
szyjką, ze zgrubiałym brzegiem zaopatrzonym 
w dolepioną taśmę lub spiralnie skręcony wałe-
czek szklany. Dwie całkowicie zachowane butelki 
i cztery fragmenty wydobyto z warstwy 1 w obiek-
cie nr 21 (ryc. 87: 4 i 91: 2), osiem dalszych frag-
mentów z warstwy II w wykopie VII (ryc. 20: 8),  
a dwa z warstwy przemieszanej w piwnicy skrzy-
dła południowego (ryc. 44: 7–8). Należy dodać, 
że jeden egzemplarz znaleziony w warstwie 2 
w obiekcie nr 21 został zaliczony do zasobów okre-
su poprzedniego. Całkowicie zachowane butelki 
miały wysokość 24,1 i 25,7 cm, średnicę korpusu 
8,5 i 9,4 cm, a pojemność około 0,7 l, zaś grubość 
ich ścianek wahała się między 0,11 a 0,5 cm. Wy-
konano je z ciemnozielonego szkła z dużą ilością 
pęcherzyków powietrznych. Były to typowe butel-
ki do przechowywania i transportu wina, produ-
kowane w XVII i XVIII w. (Ciepiela 1970, 164).

Charakterystyczne dla omawianego okresu są 
licznie reprezentowane duże butelki odmiany 3, 
gromadzące okazy z przewężonym korpusem, 
o średnicy 7,5–11,1 cm, z długą szyjką (do 14 cm), 
z wylewem o średnicy 1,5–2 cm, pogrubionym 
szeroką taśmą szklaną lub rodzajem kryzy. Wyko-
nywano je głównie ze szkła o seledynowej barwie, 
sporadycznie z zielonego lub ciemnozielonego. 
Duża liczba fragmentarycznie zachowanych oka-
zów (49 egz.) pochodzi z warstwy 1 w obiekcie  
nr 21 (ryc. 87: 5, 8), zaledwie dwa ułamki w obiek-
cie nr 22, a 5 egz. w obiekcie nr 23. Ponadto odno-
towano je w warstwie przemieszanej w piwnicy 
skrzydła południowego (ryc. 44: 10). Kilka bute-
lek omawianej odmiany posiada szklane, koliste 
pieczęcie przylepione na gorąco do górnej czę-
ści korpusu. Najczęściej to huty oznaczały swoje 
wyroby, ale też umieszczały zamówione pieczę-
cie wytwórców napojów alkoholowych. Siedem 
pieczęci zachowało się na butelkach z obiektu  
nr 21. Dwie butelki posiadały pieczęć z odci-
śniętą nazwą miejscowości „Annenwalde”, jedna 
z datą 1758, druga z 1785 i jakby z orłem między 
cyframi, obie z umieszczonym dołem „no 10”  
(ryc. 87: 11). Inna ma nazwę „Marienwalde”,  
a pod nią litery GB, może inicjały właścicie-
la huty? (ryc. 87: 10). Kolejna pieczęć ma  
u góry jakby ptaka z rozpostartymi skrzydłami, 
pod nim napis „Hammer” a niżej „Glas P” oraz 
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„No” (ryc. 87: 12). Ta pieczęć może się wiązać 
ze znaną z 2. poło wy XVIII w. hutą w Kuźnicy 
Czarnkowskiej, niemieckie Hammer (Kamień-
ska 1974, 114 n.). Dwie następne także nale-
ży łączyć z lokalizacją hut, pierwsza ma na-
pis „NO Crimntz” lub Grimntz (ryc. 87: 8), 
na drugiej zachowały się tylko litery „Lip…” 
(ryc. 87: 17). Pieczęć „P.Stock” reprezentu-
je zapewne znaną wytwórnię win i koniaków  
(ryc. 87: 10), ostatnia zawiera literę „S” w pereł-
kowym otoku (ryc. 87: 9). Na pieczęci butelki 
z piwnicy skrzydła południowego widnieje mo-
nogram złożony z liter FW (ryc. 44: 10). Butelki 
odmiany 3 występują w szerokich ramach cza-
sowych od końca XVI (może nawet od końca  
XV w., jak wskazuje znalezisko z wykopu 72-3) 
do schyłku XVIII w. (Huth 1975, 68, tabl. 28).  
Natomiast okazy z przewężonymi korpusami 
uznaje się za typowe dla XVIII stulecia (Dexel 
1962; Klesse 1963, 84 n.). Takie datowanie po-
twierdzają daty na pieczęciach szczecińskich butli.

Po 1637 r. użytkowano w dalszym ciągu butel-
ki typu III, na co wskazują liczne drobne ułamki 
(104 egz.) z warstwy 1 w obiekcie nr 21, uniemoż-
liwiające określenie odmian. Z całą pewnością 
brak wśród nich okazów z wystrojem malarskim.

VI.2.7.4. Szyby okienne
Kiedy po oblężeniach Szczecina, szczegól-

nie niszczycielskim w 1677 r., zamek pozostał 
praktycznie bez okien starego typu, tj. składają-
cych się głównie z niewielkich, romboidalnych 
lub trójkątnych szybek oprawianych w ołowiane 
ramki, szkody naprawiano może już w końcu  
XVII w., a z całą pewnością w XVIII w., kiedy 
zamek przygotowywano na rezydencję króla pru-
skiego, stosując już inną metodę szklenia. Pole-
gała ona na wypełnianiu przycinanymi gładko 
(nie łuskanymi) taflami prostokątnych kwater 
drewnianych ram. Trzy fragmenty takich pły-
cin zachowały się w warstwie 2 w obiekcie nr 21. 
o upowszechnieniu tej techniki świadczą charak-
terystyczne podłużne ścinki, których kilka (9 egz.) 
wydobyto z warstwy 2, a więcej (26 egz.) z war-
stwy 1 w obiekcie nr 21.

Należy dodać, że w wykopie VII, w warstwie 
III, a także w piwnicy skrzydła południowego,  
w warstwie z przemieszanym chronologicznie ma-
teriałem znaleziono pojedyncze kawałki szybek  

witrażowych ze śladami malowania brązową far-
bą, które należy odnieść do starszego okresu.

VI.2.8. Ceramika naczyniowa
Jest to najliczniejsza, bardzo zróżnicowana 

grupa znalezisk, obejmująca naczynia pochodze-
nia miejscowego oraz importowane kamionkowe, 
fajansowe i porcelanowe.

VI.2.8.1. Naczynia rodzime
Wykonywano je z glin miejscowych, głównie 

z wapnistych, dających po wypaleniu białawą bar-
wę czerepu, oraz żelazistych, wypalanych w at-
mosferze utleniającej do barwy ceglastej. Stosun-
kowo rzadko stosowano glinę żółtą po wypaleniu. 
W porównaniu z poprzednim okresem stwierdzo-
no wyraźnie uboższy zestaw form naczyń (tabela 
44). Wszystkie były toczone na kole. Charaktery-
stykę występujących typów i odmian naczyń za-
wiera poprzednia, V część pracy.

VI.2.8.1.1. Garnki
Podobnie jak w okresie poprzednim, tworzą 

największą, choć mniej liczną niż wcześniej, gru-
pę naczyń liczącą 55 określonych pod względem 
typologicznym okazów (tabela 45). Nadal użyt-
kowano garnki większości znanych wcześniej 
typów i odmian, z wyjątkiem VII, X, XI i XII. 
Znakomitą większość naczyń wykonano z białej 
glinki – 33 egzemplarze (60%), więcej niż w okre-
sie poprzednim, wyraźnie mniej z gliny żelazi-
stej wypalonej na kolor ceglasty – 19 egz. (34,5%) 
i zaledwie kilka z żółtej gliny – 3 egz. (5,5%). Nie 
stwierdzono obecności garnków siwionych, które 
– aczkolwiek sporadycznie – odnotowano w okre-
sie poprzednim. Wszystkie były pokryte wewnątrz 
szklistą polewą: ceglaste brązową, pozostałe żółtą, 
rzadziej zieloną.

Typ I (ryc. 63)
Podobnie jak w okresie poprzednim, jest to 

jeden z najliczniejszych typ garnków. Należy do 
niego 12 egz. Dominują garnki wykonane z bia-
łej gliny – 6 okazów, nieco mniej jest ceglastych  
5 egz., a tylko jeden z żółtej gliny. Reprezentowa-
ne są wszystkie trzy odmiany odnotowane także 
już w okresie poprzednim.

Odmiana 1
Zaliczono do niej 5 garnków: 3 z warstwy 1 

w obiekcie nr 21 (pojedyncze: ceglasty oraz z białej  
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i żółtej gliny), 3 z warstwy II w wyko pie VII  
(2 ceglaste – ryc. 23: 1 i 4 oraz jeden z białej gliny – 
ryc. 24: 2).

Odmiana 2 

Reprezentowana jest przez 1 garnek ceglasty 
z brązową polewą, wydobyty z warstwy 1 w obiek-
cie nr 21.

Odmiana 3

Zaklasyfikowano do niej 5 okazów: 1 ceglasty, 
z piwnicy skrzydła południowego, oraz 4 z białej 
gliny z żółtą i zieloną polewą, po dwa z warstwy 
II w wykopie VII (ryc. 24: 4 i 8) i z piwnicy skrzy-
dła południowego (ryc. 18: 18).

Korzenie garnków typu I sięgają XVI w.; ale na 
zamku szczecińskim najliczniej były użytkowane 
w 1. połowie XVII w. (może tylko do 1637 r.?), ale 
ich forma przetrwała do początku XVIII w. 

Typ II (ryc. 63)

W omawianym okresie odnotowano w war-
stwie II w wykopie VII, datowanej na XVIII w., 
obecność fragmentarycznie zachowanego garnka 
ceglastego. Drugi garnek tego typu znaleziono 
w warstwie 2, w obiekcie nr 21.

Typ III (ryc. 63)

Garnki tego typu tworzyły liczącą 12 okazów 
grupę. W przeciwieństwie do okresu poprzednie-
go nie było wśród nich ani siwaków, ani wyko-
nanych z żółtej gliny. Przeważały garnki z białej 
gliny (8 egz.) nad ceglastymi, wszystkie z brązo-
wą bądź żółtą polewą w środku. Reprezentowały 
wszystkie wyróżnione odmiany.

Odmiana 1

Zaliczone zostały do niej 3 garnki z warstwy 1 
w obiekcie nr 21, dwa ceglaste i jeden lepiej za-
chowany z białej gliny, mający 21 cm wysokości, 
średnicę wylewu 16 cm, dna 10,5 cm.

Odmiana 2

Liczy 4 egz.: 1 garnek ceglasty pochodzą-
cy z piwnicy skrzydła południowego, okazy 
wykonane z białej gliny, z których 1 znalezio-
no w warstwie II w wykopie VII (ryc. 24: 1),  
a 2 w warstwie 1 w obiekcie nr 21. W okresie po-
przednim do odmiany 2 należał garnek siwiony 
i dwa z żółtej gliny.

Odmiana 3
Należą do niej 4 garnki z obiektu nr 21, z war-

stwy 1, jeden ceglasty, trzy z białej gliny.

Odmiana 4
Reprezentuje ją zaledwie 1 egzemplarz – 

z warstwy 1 w obiekcie nr 21.
Według analogii znanych z Cedyni, Pyrzyc 

i Frankfurtu nad Odrą, podobne formy garnków 
należałoby datować najpóźniej na XVII w. (Na-
wrolski 1973, tabl. XVI; Rogosz, Wilgocki 1978, 
tabl. II i IV; Huth 1975, tabl. 8 i in.), ale obecność 
jednego okazu w warstwie II w wykopie VII do-
puszcza możliwość ich przetrwania do XVIII w.

Typ IV (ryc. 63)
W stosunku do dość licznych garnków tego 

typu w poprzednim okresie, szczególnie nale-
żących do odmiany 1, w obecnie omawianym 
w warstwie 1 w obiekcie nr 21 odnotowano tylko  
4 egz. należące do odmiany 2: 2 ceglaste (prze-
ważały w odmianie 1) i tyle samo wykonanych 
z białej gliny. Wobec braku analogii trudno bliżej 
określić ich wiek. Można tylko przypuszczać że 
pojawiły się jeszcze w 1. połowie XVII w., a mo-
gły być użytkowane jeszcze na początku XVIII w.

Typ V (ryc. 64)
Zaklasyfikowano do niego 7 garnków: 2 cegla-

ste i 5 z białej gliny, wszystkie pokryte wewnątrz 
brązową (ceglaste), żółtą i zieloną polewą. Należą 
do trzech odmian.

Odmianę 1 reprezentuje jeden egzemplarz ce-
glasty, z warstwy 1 w obiekcie nr 21.

Do odmiany 2 zaliczono 5 garnków: 2 cegla-
ste wydobyte z warstwy I w piwnicy skrzydła po-
łudniowego oraz 3 z białej gliny: 1 z warstwy 1 
w obiekcie nr 21 i 2 z warstwy 2 w wykopie VII 
(ryc. 24: 6 i 10).

Do odmiany 3 należy 1 garnek z białej gliny 
z obiektu 21, warstwy 1.

Brak analogii nie pozwala uściślać chronologii. 
Wiele wskazuje, że garnki tego typu były użytko-
wane głównie po połowie XVII w., zapewne jesz-
cze w XVIII w.

Typ VI (ryc. 64)
Należy do niego 9 garnków (tylko jeden 

w okresie poprzednim), z których większość po-
zyskano z obiektu nr 21, warstwy 1 (4 ceglaste 
i po 2 z białej i żółtej gliny). Dalszy egzemplarz 
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znaleziono w warstwie I w piwnicy skrzydła po-
łudniowego. Wszystkie są powleczone wewnątrz, 
niekiedy także od zewnątrz, brązową (ceglaste), 
żółtą i zieloną polewą. 

Omawiane garnki należą bez wątpienia do 
jednej z młodszych form, użytkowanych głównie 
po połowie XVII w.

Typ VIII (ryc. 65)
Liczy 4 garnki, wszystkie wykonane z białej 

gliny z żółtą polewą w środku, tj. o ponad połowę 
mniej niż w okresie poprzednim. Wszystkie po-
chodzą z warstwy 1 w obiekcie nr 21, reprezentu-
jąc trzy wyróżnione odmiany.

Ten typ występuje w znaleziskach na terenie 
pofranciszkańskiego klasztoru w Pyrzycach da-
towanych na XVI – początki XVIII w. (Rogosz, 
Wilgocki 1978, tabl. III i IV) oraz w Cedyni (Na-
wrolski 1973, tabl. XIX,10–12). Okazy szczeciń-
skie można datować ogólnie na 2. połowę XVII 
i może początki XVIII w.

Typ IX (ryc. 65)
Do ostatniego w omawianym okresie typu za-

liczono 6 garnków, wszystkie z białej gliny, nale-
żące do odmiany 1 (2 w obiekcie 21, warstwa 1, 
1 w warstwie II w wykopie VII) i do odmiany 2  
(3 w warstwie 1 w obiekcie 21). Brak reprezentan-
ta odmiany 3.

Garnki typu IX są znane ze Starego Miasta 
w Chojnie i z pofranciszkańskiego obiektu w Py-
rzycach, z zespołów datowanych ogólnie na XVI–
XVII w. (Kamiński 1979, ryc. 26; Rogosz, Wilgoc-
ki 1978, Tabl. III, V i VIII). We Frankfurcie nad 
Odrą najwcześniej wystąpiły okazy odmiany 1, bo 
w 2. połowie XV i 1. połowie XVI w., natomiast 
z zespołów z końca XVI i 1. połowy XVII w. są 
znane egzemplarze odmiany 2 (Huth 1975, tabl. 
13,4). W Szczecinie, biorąc pod uwagę ich nagro-
madzenie w warstwie 1 obiektu 21, należałoby je 
datować na 2. połowę XVII w., może początek 
XVIII w.

VI.2.8.1.2. Pokrywy (ryc. 70)
Do przykrywania garnków zaopatrzonych 

we wręby służyły gliniane pokrywy. W materia-
łach z omawianego okresu wyróżniono zaledwie  
2 fragmenty pochodzące z warstwy 1 w obiekcie 
nr 21. W okresie starszym odnotowano 3 egzem-
plarze pokryw. Jeden z nich, ceglasty z żółtą po-
lewą, należy do odmiany 1 (ryc. 70: 12), drugi, 

wykonany z białej gliny, pozbawiony polewy, ma-
jący średnicę 11 cm, do odmiany 2 (ryc. 70: 13), 
trzeci do odmiany 3 (ryc. 70: 14).

VI.2.8.1.3. Rondle (ryc. 66)
Są to typowe naczynia kuchenne. W omawia-

nym okresie zebrano łącznie zaledwie 12 egzem-
plarzy, prawie trzykrotnie mniej niż w okresie 
poprzednim. Nastąpiło też zubożenie użytkowa-
nych form naczyń, widoczne w braku reprezen-
tantów znanych poprzednio typów II, VI i VII 
oraz niektórych odmian w typie I, IV i V. Charak-
terystyka typów i odmian została przedstawiona 
przy okazji analizy rondli okresu poprzedniego 
(podrozdz. V.2.8.1.3). Proporcjonalnie wzrosła 
frekwencja rondli ceglastych, których liczba zrów-
nała się z wykonanymi z białej gliny (po 5 egz.). 
Dalsze dwa wykonano z żółtej gliny. Wszystkie 
były pokrywane polewą brązową, żółtą i zieloną, 
najczęściej tylko wewnątrz, rzadziej obustronnie.

Typ I (ryc. 66)
Jest reprezentowany tylko przez jeden cegla-

sty rondel odmiany 1, pochodzący z warstwy 1 
w obiekcie nr 21 (brak tej odmiany w poprzed-
nim okresie). Jest to kulisty okaz z krótkim, gład-
kim, zaokrąglonym brzegiem odchylonym na 
zewnątrz, z poziomym rurkowatym uchwytem, 
osadzonym w połowie wysokości. Ma 17 cm wy-
sokości (bez nóżek), średnicę wylewu 16 cm,  
a brzuśca 20 cm. Wewnątrz jest pokryty zieloną 
polewą. Górną część brzuśca, tuż poniżej pod-
stawy brzegu, zdobi falisty żłobek, a dolną par-
tię żłobki poziome. Podobne rondle są znane  
w XVI w. w Lundzie i Sandhagen w Szwe-
cji (Wahlöö 1976, nr 188–189; Berg i in. 1981,  
ryc. 44) i z Wismaru w Meklemburgii (Gralow, 
Hoppe 1989, 31, tabl. 3, 32–33). W świetle tych 
analogii wydaje się, że opisany egzemplarz po-
chodzi z zasobów okresu poprzedniego.

Typ I, odmiany 2 i 3 oraz typ II wystąpiły tylko 
w okresie poprzednim.

Typ III (ryc. 66)
Zaliczono do niego 5 rondli z warstwy 1 

w obiekcie nr 21: 3 do odmiany 1 i 2 do odmiany 2.
Do odmiany 1 należą dwa okazy ceglaste (je-

den z wylewem o średnicy 19 cm), obustronnie 
pokryte polewą: na zewnątrz brązową, wewnątrz 
żółtą i zieloną oraz egzemplarz z białej gliny 
z żółtą polewą w środku.
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Odmianę 2 reprezentują dwa rondle. Okaz 
ceglasty wydobyto z warstwy II w wykopie VII,  
a wykonany z białej gliny z warstwy 1 w obiekcie 
nr 21. Obydwa z żółtą polewą wewnątrz. Rondel 
z obiektu 21 miał wysokość 9,5 cm, a średnicę wy-
lewu 9 cm.

Rondle zbliżone do odmiany 1 są znane w zes-
połach datowanych na XVI w. (Wahlöö 1976, kat. 
Nr 431–432; Gralow, Hoppe 1989, 32). Do na-
czyń odmiany 2 brak analogii. 

Nasze okazy są niewątpliwie młodsze, po-
chodzą najogólniej z XVII w., najpewniej z jego  
2. połowy, a może także z początku XVIII 
stulecia.

Typ IV (ryc. 66)
Do tego typu należy w omawianym okresie tyl-

ko jeden rondel odmiany 2, znaleziony w obiek-
cie 21, w warstwie 1. Jest to okaz o wysokości  
11,5 cm, wykonany z białej gliny, z żółtozieloną 
polewą w środku, zaopatrzony zamiast rurkowa-
tego uchwytu w ucho. Pochodzi z zespołu dato-
wanego na XVII w.

Typ V (ryc. 66)
W omawianym okresie są znane tylko 4 ron-

dle odmiany 2. Są to kuliste naczynia, z prostym 
brzegiem, zdobione poziomymi żłobkami, za-
opatrzone w skośnie osadzone rurkowate uchwy-
ty. Wszystkie pochodzą z warstwy 1 w obiekcie  
nr 21. Dwa wykonano z białej gliny, następne 
z żółtej. Wszystkie mają wewnątrz polewę brą-
zową i żółtą (okazy z białej gliny). Zachowały się 
tylko górne części, stąd zmierzono tylko średnice 
wylewów, wynoszące 10,5–13 cm. Analogiczne 
rondle są znane z Wismaru, z XVI w. (Gralow, 
Hoppe 1989, 31–32, tabl. 4,19 i 6,37–38). Okazy 
szczecińskie są późniejsze, pochodzą z XVII w., 
zapewne z jego 2. połowy.

Typy VI i VII wystąpiły tylko w okresie pop-
rzednim.

Forma specjalna rondla
Za taką uznano fragment przybrzeżny z war-

stwy II w wykopie VII, z szyjką rozszerzającą się 
lejkowato ku górze, zdecydowanie oddzieloną 
od brzuśca. Jej górną część profilują głęboko ryte 
żłobki, pod którymi umieszczono ukośnie krat-
kowane pasmo utworzone z punktowanych linii, 
zaś górną część brzuśca zdobi plastyczna ple-
cionka. Jest to naczynie ceglaste z zieloną polewą 

wewnątrz, a brązową na zewnątrz. Jego średnica 
wylewu mierzy 13 cm (ryc. 23: 8).

Inne fragmenty rondli. Ponadto zebrano 16 
nóżek: 10 ceglastych (ryc. 23: 5) i 6 z białej gli-
ny oraz 5 rurkowatych uchwytów: 5 ceglastych  
(ryc. 23: 9) i 1 z białej gliny.

VI.2.8.1.4. Patelnie (ryc. 67)
W zespołach należących do interesującego nas 

tu okresu znalazły się zaledwie 3 fragmenty pa-
telni, reprezentujących typy I, II i IV oraz 16 nie 
dających się bliżej określić ułamków.

Typ I reprezentuje fragment należący do od-
miany 1, wykonany z białej gliny z zieloną pole-
wą wewnątrz, znaleziony w warstwie II w wyko-
pie VII.

Dalszy fragment ceglasty z tego samego zespo-
łu zaliczono do typu II, odmiany 1.

Do typu IV należy większy fragment ceglastej 
patelni z żółtą i zieloną polewą wewnątrz, wydo-
byty z warstwy 1 w obiekcie nr 21. Ma on 7,5 cm 
wysokości, średnicę wylewu 24 cm, średnicę dna 
17 cm. 

Wszystkie te patelnie można datować na 2. po-
łowę XVII i początek XVIII w.

VI.2.8.1.5. Miski i miseczki (ryc. 68)

W stosunku do poprzedniego okresu drastycz-
nie zmniejszyła się liczba glinianych misek: z 53 
do 12 egzemplarzy (w tym 5 fragmentów nieokreś-
lonych pod względem typologicznym). Nie są też 
reprezentowane wszystkie znane typy, brak I i II 
oraz V (wszystkie scharakteryzowane w okre-
sie poprzednim). Nie stwierdzono wśród nich 
obecności siwaków. Zespół należący do typów III 
i IV składa się z 5 okazów ceglastych, 6 z białej,  
a 3 z żółtej gliny.

Typ III
Najliczniejszy w poprzednim okresie (22 egz.), 

w omawianym liczy zaledwie 3 okazy, wszystkie 
pozyskane z warstwy 1 w obiekcie nr 21. Dwa 
z nich, jeden ceglasty, drugi z białej gliny należą 
do odmiany 1 i 3. Obydwa są obustronnie pokry-
te różnobarwną polewą, z przewagą barwy żół-
tej i zielonej. Misa ceglasta wyróżniała się boga-
to zdobionym białą barwą wnętrzem, w postaci 
motywu kręgów na dnie, a wyżej linii falistych 
i ukośnych kresek (ryc. 73: 2). Ma 12 cm wysoko-
ści i średnicę 18 cm. Do mis tej odmiany nawią-
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zują formy znane z 2. połowy XVI – 1. poło  wy 
XVII w. z Frankfurtu nad Odrą (Huth 1975, 
tabl. 17:14 i 17). Omawiane okazy szczecińskie 
mogą pochodzić z około połowy XVII w., ale nie 
można wykluczyć ich późniejszej metryki.

Trzecia misa typu III należy do odmiany 3, 
charakteryzującej się modelowanym uchwy-
tem w kształcie liścia i modelowanym, pozio-
mym uchem. Jest to niewielki egzemplarz cegla-
sty, pokryty wewnątrz zieloną polewą, mający  
3,5 cm wysokości, a średnicę wylewu 7 cm  
(ryc. 73: 3). Identyczne misy, datowane ogólnie 
na XVII–XVIII w., są znane z Pyrzyc, z terenu 
pofranciszkańskiego klasztoru (Rogosz, Wilgocki 
1978, tabl. XVIII, 6 i 12). 

Typ IV
Zaliczono do niego cztery misy. Dwa egzem-

plarze z białej gliny należą do odmiany 1, jeden 
z nich, o średnicy 14,5 cm, zdobiony przy brze-
gu żółtymi liniami falistymi, a niżej kółkami 
obwiedzionymi punktami, pochodzi z wykopu 
VII, z warstwy II (ryc. 24: 7), drugi, o średnicy  
22 cm, z warstwy 1 w obiekcie nr 21. Są wewnątrz 
pokryte brązową polewą. Brak do nich analogii.  
W ramach zespołów, z których pochodzą, można 
je datować na okres od połowy XVII do początku 
XVIII w.

VI.2.8.1.6. Talerze (ryc. 69)
Tworzą najliczniejszą grupę naczyń stołowych 

– 26 egzemplarzy, z których 15 udało się zaklasy-
fikować do typów I i III. Przeważają talerze z bia-
łej gliny – 14 egz. (w poprzednim okresie cegla-
ste) nad ceglastymi – 9 egz. i wykonanymi z żółtej 
gliny – 3 egz.

Typ I
Do typu I należy tylko 1 fragment talerza 

z białej gliny z żółtą polewą w środku, pozyskany 
z warstwy 1 w obiekcie nr 21. Ma 7 cm wysokości 
i średnicę 32 cm. Podobne okazy, również z bia-
łej gliny, są znane z nawarstwień z XVI–XVII w. 
w Cedyni (Nawrolski 1973, tabl. XIX,9 i XX,16).

Typ III
Ten typ talerzy, reprezentowany przez wszyst-

kie wyróżnione odmiany, był niemal wyłącznie 
użytkowany w omawianym okresie. Wszystkie 
należące do niego egzemplarze pochodzą z war-
stwy 1 w obiekcie nr 21.

Do odmiany 1 należy pięć talerzy. Jeden frag-
mentarycznie zachowany talerz ceglasty ma we-
wnątrz brązową, żółtą i zieloną polewę, a na dnie 
częściowo zachowany napis, z którego odczytano 
tylko słowa „…das sind…”. Pozostałe wykonano 
z białej gliny, wnętrza pokryto różnobarwnymi 
polewami. Mają do 5 cm wysokości, a średnice 
w granicach 26–31 cm.

Odmiana 2 również liczy pięć egzemplarzy: 
pojedyncze ceglasty i fajansowy, a trzy z gliny 
żółtej. Wysokość talerzy mieści się w granicach 
4–6 cm, a średnice 22–27 cm. Wszystkie mają we-
wnątrz polewę brązową, żółtą lub zieloną. Podob-
ne formy talerzy są znane z XVI–XVII w. z Wis-
maru w Meklemburgii (Gralow, Hoppe 1989, 
tabl. 11). Niektóre były bogato zdobione z zasto-
sowaniem techniki malarskiej, a także zaopatrzo-
ne w centralnym polu na dnie w sentencje w języ-
ku niemieckim. Na talerzu fajansowym (Stettiner 
Ware) (ryc. 75: 1), zdobionym przy brzegu pa-
smem kółek (jakby łańcuchem) ujętym między 
poziome linie, zachował się na środku dna na-
pis: „Mein Gott, nun ist es wieder Morgen”, co 
można przetłumaczyć jako: „Mój Boże, znowuż 
jest poranek”. Jest to pierwszy wers popularnej  
w XVIII w. pieśni porannej autorstwa Kaspara 
Neumanna (1648–1712)7. Talerz z identycznym 
napisem znaleziono w Kamieniu Pomorskim  
w trakcie badań przy Dworze von Kleista prowa-
dzonych przez Grzegorza Kurkę z Muzeum Hi-
storii Ziemi Kamieńskiej8.

Do odmiany 3, licznie reprezentowanej w okre-
sie poprzednim, należą tylko 3 talerze z warstwy  
1 w obiekcie nr 21: jeden ceglasty z brązową pole-
wą i dwa z białej gliny. Jeden zdobiony wewnątrz 
wielobarwną polewą z przybrzeżnym pasmem 
żółtych, kolistych plam rozmieszczonych w wy-
dzielonych polach, z żółto-brązowo-zielonymi 
esami-floresami na dnie (ryc. 75: 2), drugi pozba-
wiony polewy. Talerze mają 5–7,8 cm wysokości,  
a średnice 29–40 cm. Analogiczne okazy datowane 
na XVII–XVIII w. odnotowano w obrębie pofran-
ciszkańskiego klasztoru na Starym Mieście w Py-
rzycach (Rogosz, Wilgocki 1978, tabl. XVI i XVII)  

7 Dziękuję dr. Marcinowi Majewskiemu za odczytanie tek-
stu i dalsze informacje.

8 G. Kurka, Badania archeologiczne na terenie Dworu 
Kleista, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, Wykopali-
ska archeologiczne, 4 września 2012 [dostęp: 14 sierpnia 
2014], http://mhzk.eu/index.php?view=art_m&aid=1613
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i w Wismarze w zespołach z XVI–XVII w. (Gra-
low, Hoppe 1989, tabl. 11). 

Do odmiany 4 zaliczono głęboki talerz z brze-
giem wysuniętym językowato na zewnątrz, z sio-
dełkowatym wgłębieniem (jakby wrębem do po-
krywy?), dnem nieznacznie wklęsłym, słabo 
wy  od  rębnionym. Jedyny taki egzemplarz wykona-
ny z białej gliny pochodzi z warstwy 1 w obiekcie 
nr 21. Ma wewnątrz żółtawą polewę, na którą na-
łożono na dnie czarną barwą ornament w postaci 
koła wypełnionego skośną kratką, obwiedzionego 
falistą linią z przyczepionymi pseudoroślinny-
mi elementami, a przy brzegu trzema kręgami  
(ryc. 75: 3). Talerz ma 7,8 cm wysokości i średnicę 
33 cm. Identyczne formy są znane w Pyrzycach, 
z terenu pofranciszkańskiego klasztoru z warstw 
datowanych na XVII–XVIII w. (Rogosz, Wilgocki 
1978, tabl. XVII,1,6).

Kierując się występowaniem talerzy typu III 
wyłącznie w warstwie 1 obiektu nr 21, a także ma-
teriałem porównawczym, można je datować na 
okres od około połowy XVII do początku XVIII w. 

VI.2.8.1.7. Dzbany (ryc. 24 i 70)
Wśród materiałów omawianego okresu rozpo-

znano zaledwie 3 dzbany, reprezentujące odmia-
ny 1 i 4. Do odmiany 1 zaliczono dzban ceglasty 
z warstwy 1 w obiekcie nr 21, pokryty obustron-
nie brązową polewą, z charakterystycznym lej-
kowatym brzegiem z dziobkowatym wylewem 
zdobionym żłobkami poziomymi, gruszkowatym 
brzuścem z bardzo nisko osadzoną największą 
wydętością, z płaskim dnem z ostrokątną stopką 
(ryc. 70: 1). Opisany egzemplarz ma 18 cm wy-
sokości, średnicę dna 7,5 cm, wylewu 6 cm. Frag-
ment podobnego znaleziono w tym samym obiek-
cie, ale w starszym zespole.

Najprawdopodobniej do dzbanów odmiany 4, 
zaopatrzonych w wysoką, prawie cylindryczną, 
ale zwężającą się nieco ku dołowi szyjkę, należy 
zaliczyć dwa fragmenty z wykopu VII, z warstwy 
II. Obydwa zostały wykonane z białej gliny, po-
kryte są wewnątrz oraz od zewnątrz, ale tylko 
w części przybrzeżnej, brązowawą polewą. Jeden 
z nich, o średnicy wylewu 7 cm, był nieco poni-
żej wylewu zdobiony głębokim rowkiem z jakby 
żeberkami po brzegach, a niżej płytko rytymi po-
ziomymi żłobkami (ryc. 24: 14). Drugi, o średnicy 
wylewu 8,8 cm, jest przy wylewie zdobiony rów-
nież głębokim rowkiem, a niżej pasmem falistym 
(ryc. 24: 13). Nie znam do tych okazów analogii.

VI.2.8.1.8. Kubki (ryc. 70: 9)
Z warstwy 1 w obiekcie nr 21 pochodzą trzy 

fragmenty zaliczone do tej grupy naczyń, a wśród 
nich jedyny w zamkowych znaleziskach przed-
stawiciel typu IV. Należy do niego kubek cegla-
sty, o beczułkowatej formie brzuśca zdobionego 
poziomymi żłobkami, zaopatrzony w kołnierzo-
wato, nieznacznie odchylony na zewnątrz brzeg 
z okapem, z niewyodrębnionym, lekko wklęsłym 
dnem. Jego wnętrze pokrywa brązowozielona 
polewa. Naczynie ma 9,6 cm wysokości, średnicę 
wylewu 7,4 cm, brzuśca 8,6 cm i dna 5 cm.

Dwa dalsze, bliżej nieokreślone fragmenty 
z białej gliny, miały powierzchnię pokrytą pole-
wą, jeden obustronnie brązową, a drugi wewnątrz 
żółtą. Większą liczbę kubków, reprezentujących 
typy I –III, stwierdzono w okresie poprzednim.

VI.2.8.2. Naczynia obcego pochodzenia

VI.2.8.2.1. Kamionka
W stosunku do poprzedniego okresu obserwu-

je się znaczne zubożenie użytkowanych form na-
czyń i dominację form pochodzących z ośrodków 
górnołużyckich. Dominują dzbany, wśród któ-
rych brak tylko form typu I. Nie da się wykluczyć 
dalszego użytkowania, szczególnie w XVII w. (po 
1637 r.), niektórych rodzajów flasz (typy I, II 
i III), może także pojemników aptecznych. Trud-
no je z całą pewnością jednak wydzielić z powodu 
braku możliwości ścisłego datowania. Z całą pew-
nością do omawianego okresu należały dzbany 
typu II, odmiana 2 (odmiana 1 znana w okresie 
poprzednim, por. podrozdz. V.2.8.3.1) oraz III–VI 
opublikowane już wcześniej (por. Cnotliwy 1987, 
216 n.).

VI.2.8.2.1.1. Dzbany
Typ II, odmiana 2. Typ został scharakteryzo-

wany przy okazji omawiania znalezisk z okresu 
1575–1637 (por. podrozdział V.2.8.2.1). Jego od-
mianę 1 cechuje ornamentyka z użyciem białych 
kamyków kwarcowych, odmianę 2 ich brak. Za-
liczoną do niej górną część dzbana znaleziono 
w warstwie II w wykopie VII (ryc. 25: 3). Także 
i w tym przypadku centralną część brzuśca ozdo-
biono pasmem kolistych medalionów z wytłoczo-
nymi motywami roślinnymi, obwiedzionymi jak-
by obręczą wypełnioną strzępiastymi listeczkami. 
Przestrzenie między medalionami wykorzystano 
do rozmieszczenia soczewkowatych pól wypeł-
nionych wzorem koszykowym, a w ich otoczeniu 
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kółka lub owale wyrysowano punktami. Między 
tym pasmem zdobniczym a brzegiem naczynia, 
w polu wydzielonym poziomymi żłobkami, roz-
mieszczono na przemian ukośne bruzdy, a w ką-
tach między nimi imitowane dołeczkami motywy 
roślinne.

W opisanym przypadku jest czytelna kontynu-
acja jeszcze w połowie XVIII w. w tych samych 
ośrodkach garncarskich (Mużaków, Trzebiel) 
formy ornamentyki dzbanów typu I, odmiany 1, 
aczkolwiek w znacznym uproszczeniu (Horschik 
1978, 338, nr 244).

Typ III. Należą do niego naczynia wykonane 
z białawej lub siwej kamionki, bogato zdobione 
na całej powierzchni pokrytej od zewnątrz nie-
bieską, prawie granatową polewą kobaltową. Brak 
całkowicie zachowanych naczyń uniemożliwia 
dokładniejsze określenie typu. Obecność kilku 
fragmentów odnotowaliśmy już wcześniej, a do 
omawianego okresu można zaliczyć zaledwie 
fragment silnie wyodrębnionego, lekko wklęsłe-
go dna z grubą, ostrokątną stopką pochodzącego 
z warstwy II w wykopie VII. Bogata ornamentyka 
brzuśca składa się z motywów roślinnych w po-
staci kwiatów i żołędzi rozmieszczonych na nie-
bieskim tle oraz motywu koszykowego na popie-
lato zabarwionych polach (ryc. 25: 2). Podobnie 
ukształtowaną część przydenną mają niektóre 
dzbany z końca XVII i 1. połowy XVIII w. po-
chodzące z Westerwald, a przechowywane w Mu-
zeum Narodowym w Gdańsku (Kilarska 1991,  
nr 29 i 33). Ornamentyka zbliża ten fragment 
dzbana do ośrodków górnołużyckich, ale nie jest 
też obca produktom westerwaldzkim z 2. połowy 
XVII w. Najbardziej prawdopodobne, że opisy-
wany dzban pochodzi właśnie z nadreńskiego 
Westerwaldu (Koetschau 1924, tabl. 61 n.).

Typ IV. Reprezentuje go górna część dzbana 
z obiektu 23, z jajowatym brzuścem, z krótką cy-
lindryczną szyjką, z profilowanym brzegiem. Wy-
konany jest z siwej kamionki z jasnobrązowymi 
plamami polewy. Brzusiec zdobią liściaste moty-
wy naniesione ciemnoniebieską, kobaltową farbą, 
a szyjkę oddziela od niego pasek wyznaczony ta-
kiej samej barwy liniami ujmującymi rząd owal-
nych punktów (ryc. 77: 2). Faktura powierzchni 
i sposób ornamentacji nawiązują do stosowanych 
w górnołużyckich ośrodkach garncarskich z końca 
XVII i początku XVIII w. Trudno jednak wskazać 
konkretny warsztat.

Typ V. Należą do niego duże dzbany z jajo-
watym brzuścem z największą wydętością w po-
łowie wysokości, z krótkim, cylindrycznym, pro-
filowanym brzegiem, z płaskim, nieznacznie 
wyodrębnionym dnem. Są wykonane z siwej 
ka mionki, mają szarą powierzchnię zewnętrz-
ną pokrytą niebiesko malowaną ornamentyką 
o motywach roślinnych. W warstwie 1 w obiekcie  
nr 21 zachowały się górna i dolna część tego same-
go naczynia, co pozwoliło na rysunkową rekon-
strukcję (ryc. 77: 1). Dzban ten miał około 22 cm 
wysokości, średnicę wylewu 10,5 cm, dna 12 cm,  
a brzuśca około 17 cm. Dolną część drugiego 
dzbana, zachowaną do wysokości około 30 cm, 
znaleziono w obiekcie nr 22 (Cnotliwy 1987, 
221, ryc. 6.9, 2). Brak do nich ścisłych analogii. 
Sposobem ornamentacji nawiązują do stosowa-
nych w ośrodkach górnołużyckich w końcu XVII  
i w XVIII w. (Horschik 1978, 306). 

Typ VI. Należy do niego prawie w całości zre-
konstruowany okaz z warstwy 2 w obiekcie nr 21, 
cechujący się odwrotnie gruszkowatym brzuścem, 
silnie wydętym przy dnie, silnie zwężającym się, 
prawie aż do brzegu. Ma dno płaskie, lekko wklę-
słe i wyodrębnioną, profilowaną stopkę. W prze-
łamie barwa żółtawa. Powierzchnię zewnętrzną 
pokrywa popielatoszara, brązowo nakrapiana 
polewa. Skromna ornamentacja składa się z po-
jedynczych żłobków rozmieszczonych w dolnej 
części brzuśca. Dzban zachował się do wysokości 
20 cm, jego średnica brzuśca wynosi około 14 cm, 
a dna 8,9 cm (Cnotliwy 1987, 223, ryc. 6.4,2). Do 
tego egzemplarza nie znam analogii.

Niewykluczone, że w omawianym okresie były 
jeszcze użytkowane kamionkowe flasze typu I, II 
i może III, a także niektóre pojemniki apteczne.

VI.2.8.2.2. Naczynia fajansowe
W zespołach należących do omawianego okre-

su znaleziono ogółem kilkadziesiąt ułamków, 
z których 21 udało się określić pod względem 
funkcjonalnym i typologicznym.

VI.2.8.2.2.1. Dzbany
Tworzą skromny zespół liczący 3 okazy, 

wszystkie – według ogólnej klasyfikacji dzbanów 
ze szczecińskiego zamku – należące do typu III. 
Typ ten gromadzi dzbany baniaste z nisko osadzo-
ną największą wydętością brzuśca, z cylindryczną 
lub nieznacznie stożkowatą szyjką, z brzegiem 
prostym, nieznacznie odchylonym na zewnątrz, 
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z dnem płaskim ze zgrubiałą stopką, zaopatrzo-
ne w wolutowo zakończone ucho. Są obustronnie 
pokryte białą emalią cynową. Z ułamków udało 
się wykleić prawie całkowicie dwa egzemplarze.

Jeden z nich, pochodzący z obiektu nr 22, ma 
powierzchnię zewnętrzną zamalowaną w bez-
kształtne esy-floresy o barwach żółtej, niebieskiej, 
zielonej i fioletowej. Ma 19,4 cm wysokości, śred-
nicę wylewu 7,5 cm, brzuśca 12,3 cm i dna 8,5 cm 
(ryc. 81: 2).

Drugi egzemplarz, wydobyty z obiektu nr 21, 
wyklejony z ułamków pochodzących z warstwy  
1 i 2, był pozbawiony dekoracji malarskiej. Ma 
18,3 cm wysokości, średnicę wylewu 8,5 cm, 
brzuśca 14 cm, dna 9,5 cm (ryc. 81: 2). Fragment 
podobnego okazu pozyskano w tym samym 
obiekcie.

Ułamki dzbanów tego samego typu wystąpiły 
także w obrębie przyzamkowej kamienicy miesz-
czańskiej u zbiegu ulic Kuśnierskiej i Grodzkiej. 
Sylwetka opisanych dzbanów, z charakterystycz-
nym obniżeniem największej wydętości brzuśca, 
odpowiada formom stosowanym w wielu wytwór-
niach porcelany w XVIII w. (np. Divis 1984, 50 n.).

Wydaje się, że tak właśnie należy datować 
dzbany szczecińskie.

VI.2.8.2.2.2. Talerze

Typ III (ryc. 69)
Należą do niego okazy z wyraźnym załama-

niem ścianki mniej więcej w połowie wysokości, 
z nieco pogrubionym brzegiem. Zaliczono do 
niego zaledwie trzy fragmentarycznie zachowa-
ne egzemplarze, reprezentujące różne odmiany 
wydzielone na podstawie ukształtowania partii 
przybrzeżnych. Wszystkie pochodzą z obiektu nr 
22. Do tego samego typu należą liczniejsze star-
sze talerze, wykonane z glin wypalanych na kolor 
ceglasty, białawy i żółtawy, opisane w części doty-
czącej okresu poprzedniego (podrozdz. V.2.8.3.2).

Do odmiany 1 zaliczono okaz o średnicy  
31 cm, z brzegiem półwałeczkowato pogrubio-
nym, silnie odchylonym na zewnątrz, pokryty 
obustronnie białawokremową emalią, zdobiony 
przy brzegu niebiesko malowanym motywem 
roślinnym.

Odmianę 2 reprezentuje talerz o średnicy  
30 cm, z brzegiem o przekroju zbliżonym do li-
tery D, zadartym nieco w górę, pokryty tylko we-

wnątrz białą emalią, malowany przy krawędzi 
niebieskimi festonami o motywach roślinnych.

Do odmiany 3 należy fragment talerza z wy-
soko osadzonym załamaniem ścianki, z brzegiem 
językowato zadartym w górę, z wnętrzem pokry-
tym białoniebieskawą emalią, z niebieskim moty-
wem geometrycznym przy krawędzi. Ma średnicę 
mierzącą około 23 cm, wysokość 2,9, a średnicę 
płaskiego dna około 17 cm.

Typ IV (ryc. 69)
Zaliczono do niego dwa okazy – głęboki i płyt-

ki, z nieco zgrubiałym, zaokrąglonym brzegiem, 
z dnem nieznacznie wklęsłym, łagodnie przecho-
dzącym w kołnierzowatą część przybrzeżną. Oby-
dwa pokrywa obustronnie biała emalia, na którą 
nałożono niebiesko malowane motywy roślinne 
(kwiatki). Jeden z nich, pochodzący z warstwy 
1 w obiekcie nr 21, jest zaopatrzony na spodzie 
w sygnaturę w postaci litery „W”. Drugi wydobyto 
z obiektu nr 22. Mają średnicę 19 i 22 cm, wyso-
kość 2,9 i 3,5 cm, średnicę dna 11 i 13 cm.

Podobnego typu talerze, ale bez ornamentacji 
malarskiej, wystąpiły w kamieniczce mieszczań-
skiej na rogu ulic Kuśnierskiej i Grodzkiej (znane 
z autopsji).

Typ V (ryc. 69)
 Gromadzi trzy talerze, głębokie i płytkie, z mi-

seczkowatym wnętrzem, z ostro załamanym, pro-
stym, kołnierzowatym brzegiem, z dnem płaskim 
niewyodrębnionym, pokryte obustronnie białą 
emalią. Mają 2,7–3 cm wysokości, średnicę 12,5–
25 cm, średnicę dna 9–15,5 cm. Dwa talerze po-
chodzą warstwy 1 w obiekcie nr 21. Jeden z nich 
ma wnętrze całkowicie wymalowane różnobarw-
ną kompozycją kresek i elementów nawiązują-
cych do motywów roślinnych (ryc. 75: 4), drugi 
dno sygnowane literą „R”, podobnie jak wytwory 
Filipa Rouarda z Paryża, jednak nie wydaje się, 
aby stamtąd pochodził (Kybalova, 1981, nr 406). 
Trzeci, fragmentarycznie zachowany egzemplarz 
pochodzący z warstwy 2 w obiekcie nr 21, w czę-
ści przybrzeżnej skromnie zdobią niebieskie kre-
seczki i kropki.

Najprawdopodobniej opisane wyżej dzbany 
i talerze należy zaliczyć do wielkiej grupy wy-
robów ceramicznych z XVIII w. – zespołu form 
o specyficznym sposobie ornamentyki i charakte-
rystyce czerepu objętych nazwą „Stettiner Ware” 
(por. Stettiner… 1999; Marcinkowski 2011).  
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W ostatnich latach naczynia tego typu są wydo-
bywane często w znacznych ilościach w trakcie 
różnorakich badań archeologicznych prowadzo-
nych szczególnie w miastach, ale nie doczekały 
się, poza nielicznymi wyjątkami, nawet publikacji 
źródłowych. Ten stan rzeczy ogromnie utrudnia 
wszelkie badania porównawcze.

VI.2.8.2.2.3. Czarka
W warstwie 2 w obiekcie nr 21 znalazła się 

uszkodzona czarka, kształtem nawiązująca do 
porcelanowych, pokryta białą emalią, zdobiona 
od zewnątrz niebieskimi i jasnobrązowymi kwiat-
kami, a przy wewnętrznej krawędzi niebieskimi 
liniami i jasnobrązowym szlaczkiem o motywach 
roślinnych. Dno jest sygnowane niebiesko malo-
waną kurzą stopką, najprawdopodobniej znakiem 
nadreńskiej wytwórni w Schretzheim z lat 1752–
1852 (Kybalova 1981, nr 1174). Podobnie zdobio-
ne ułamki czarek i talerzyków znaleziono w przy-
zamkowej kamieniczce mieszczańskiej u zbiegu 
ulic Kuśnierskiej i Grodzkiej (znane z autopsji).

VI.2.8.2.2.4. Pojemniki apteczne
Z warstwy 1 w obiekcie nr 21 pochodzi zwarty 

zespół naczyń, liczący 9 całkowicie (poza jednym 
wyjątkiem i jeśli nie liczyć drobnych uszkodzeń) 
zachowanych egzemplarzy. Generalnie rzecz bio-
rąc, mają cylindryczny kształt z charakterystycz-
nym wgięciem korpusu, z przewężeniami przy 
brzegu i dnie, z brzegiem językowato odgiętym 
na zewnątrz, z dnem lekko wklęsłym, wyodręb-
nionym, z ostrokątną stopką (ryc. 105). Wszystkie 
mają czerep porowaty o barwie żółtawobiałej, po-
kryty obustronnie emalią cynowoołowianą jasno-
popielatą o błękitnawym odcieniu (tabela 46).

Opisane naczynia, tak samo jak podobnego 
typu gliniane i kamionkowe, służyły jako pojem-
niki do przechowywania przeróżnych specyfi-
ków farmaceutycznych, zapewne głównie maści. 
Nie znamy do nich analogii, stąd trudno określić 
miejsce ich wyrobu. Zgromadzenie całego zbioru 
w warstwie 1 obiektu nr 21 umożliwia określenie 
czasu ich użytkowania najwcześniej na 2. połowę 
XVII w., ale najpewniej już na XVIII stulecie. Tę 
ostatnią datę zdają się potwierdzać podobnej for-
my i wielkości szklane słoiki (Olczak 1984, 136 n., 
ryc. 2,3).

VI.2.8.2.2.5. Nocniki
Specyficzną formę i rodzaj funkcji naczyń 

tworzy grupa złożona z 5 okazów wykonanych 

z żółtej gliny, powleczonych obustronnie białą, 
cynową emalią. Są to naczynia szerokootworo-
we, nieznacznie wybrzuszone, silnie zwężające 
się ku dołowi, z brzegiem kołnierzowatym, mniej 
lub bardziej odgiętym na zewnątrz, zaopatrzone 
w solidne ucho, z dnem płaskim, słabo wyodręb-
nionym (ryc. 74: 2). Ich wysokość waha się w gra-
nicach 13,5–16 cm, średnica wylewu 17,5–21 cm, 
dna 11,5–13 cm. Wszystkie pochodzą z warstwy 1 
w obiekcie nr 21.

VI.2.8.2.3. Porcelana
Naczynia porcelanowe należą do najmłod-

szego typu wyrobów ceramicznych zebranych 
na szczecińskim zamku. Ogółem pozyskano 358 
głównie różnej wielkości fragmentów naczyń 
stołowych, z których w kilku przypadkach uda-
ło się wykleić całe okazy lub ich większe partie. 
Znakomita większość znalezisk (346 egzempla-
rzy) pochodzi z latryn zamkowych przy skrzydle 
zachodnim, głównie z obiektu nr 21 (z warstwy 
1 – 326 egz., z 2 – 18 egz.), znaleziono je także 
w obiekcie nr 22 (2 egz.), sporadycznie w wy-
kopie VII, w warstwie II (5 fragmentów talerzy)  
i w warstwie I (przemieszanej) w piwnicy skrzy-
dła południowego (7 ułamków talerzy i filiżanki). 

Na bardziej szczegółową charakterystykę za-
sługują jedynie naczynia z latryn zamkowych, re-
prezentujące dwie grupy zastawy stołowej: szcząt-
kowe komplety (serwisy) obiadowe i deserowe.

VI.2.8.2.3.1. Zastawa stołowa obiadowa
Na podstawie sposobu kształtowania brzegu 

naczyń oraz formy ich dekoracji udało się wyróż-
nić siedem kompletów.

Komplet I
Najliczniej reprezentowany. Składał się z na-

czyń o białoniebieskim odcieniu, z charaktery-
stycznym brzegiem powstałym z łańcucha utwo-
rzonego z owalnych, płasko-wypukłych ogniw 
łączonych czterolistnymi rozetkami, z którego 
zwisały ku wnętrzu festonem z powiązanych ze 
sobą łuków. Z tego kompletu zachowały się frag-
menty talerzy płytkich (40 szt.), głębokich (4 szt.), 
dwa duże półmiski, dwie salaterki, sosjerka oraz 
206 drobnych ułamków ścianek i den. Wszystkie 
większe fragmenty den są sygnowane niebieskim, 
schematycznym rysunkiem berła i oznakowane 
wytłoczoną cyfrą 13.

Płytkie talerze tego zestawu mają 3 cm wy-
sokości, średnicę 25 cm, średnicę dna 14,2 cm. 
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Talerze głębokie mają wysokość 4,4 cm, średnicę  
24 cm, średnicę dna 12,8 cm. Wymiary dużych 
talerzy-półmisków są zróżnicowane: mają 4,4  
i 5,2 cm wysokości, średnicę 31 i 35 cm, średnicę 
dna 17,2 i 20,1 cm. Salaterki mają 6,2 cm wyso-
kości, średnicę 26 cm, średnicę dna 14,6–14,8 cm. 
Długość owalnej sosjerki wynosi 23,8 cm, wyso-
kość 7,9, a dno 6,7 × 11 cm. Opisane naczynia 
pochodzą z warstwy 1 w obiekcie nr 21.

Komplet II
Naczynia tego zespołu są bardzo podobne do 

poprzedniego, różnią się tylko brzegiem w po-
staci ażurowego łańcucha z owalnych ogniw 
spiętych czterolistnymi rozetkami, do którego 
przyczepiono, podobnie jak w komplecie I, pła-
sko-wypukły feston z powiązanych ze sobą łuków  
(ryc. 83). Z tego kompletu zachowało się w obiek-
cie nr 21, warstwie 1, 46 różnej wielkości fragmen-
tów płytkich talerzy. Niektóre z nich zachowały na 
dnie niebieską sygnaturę w postaci stylizowanego 
berła królewskiego. Talerze miały wysokość 3–3,2 
cm, średnicę 28,8 cm i średnicę dna 13,4–13,7 cm.

Komplet III

Należy do niego 14 fragmentów wydobytych 
z warstwy 2 w obiekcie nr 21, wśród których roz-
poznano 4 talerze, po dwa płytkie i głębokie oraz 
owalny półmisek. Wszystkie mają barwę białą 
o niebieskawym odcieniu. Naczynia tego kom-
pletu charakteryzuje gładka, prosta krawędź oraz 
przybrzeżna klasycystyczna dekoracja w formie 
girlandy z rozwartymi szyszkami, ujętej między 
pasmo owalnych guzków (przy krawędzi) i pereł-
kowe pasmo od strony wnętrza. Na kilku zacho-
wała się niebiesko malowana sygnatura w postaci 
królewskiego berła, a na jednym z den płaskich 
znajdowała się wypukła cyfra „27”, zaś na półmi-
sku „14”. Talerze płytkie miały wysokość 3,2 cm, 
średnicę 24,4 cm, a dna 14,2 cm. Owalny półmi-
sek mierzył górą 19 × 26,5 cm, a przy dnie 12,5 × 
19,7 cm i miał wysokość 3,8 cm.

Komplet IV

Obecność tego kompletu potwierdzają czte-
ry fragmentarycznie zachowane w warstwie 2 
w obiekcie nr 21 naczynia różniące się od po-
przednich jedynie tym, że ornamentacyjne szysz-
ki zwisające z przykrawędnej girlandy były zam-
knięte. Rozpoznano wśród nich dwa wielkie 

ta lerze-półmiski oraz wydłużone, głębokie naczy-
nie z dwoma uchami z boku (sosjerka?). Wszyst-
kie były sygnowane niebiesko malowanym, kró-
lewskim berłem. Talerze mają średnicę 32 cm, 
wysokość 3,7 i 4 cm, a średnicę dna 19,3 cm.

Komplet V

W warstwie 1 w obiekcie nr 21 znalazło się 
sześć fragmentów o cechach wskazujących przy-
należność do odrębnego zestawu. Naczynia te 
mają formę dekoracji przybrzeżnej, bardzo zbli-
żoną do opisanej w kompletach III i IV, z tym 
jednak, że girlandę z szyszkami umieszczono na 
tle ażurowej krateczki. Rozpoznano dwa talerze 
sygnowane berłem. Płytki miał wysokość 3,5 cm, 
średnicę 24,2 cm, średnicę dna 13,5 cm, a głęboki 
odpowiednio 4,5, 23 i 11,8 cm.

Komplet VI
Należy do niego 12 fragmentów talerzy wy-

dobytych z warstwy 1 w obiekcie nr 21, których 
brzeg, zdobiony wytłoczonym motywem plecionki 
koszykowej, charakteryzuje się falistą krawędzią. 
Jeden z talerzy, sygnowany niebieskim berłem, 
miał średnicę około 25 cm. Przypuszcza się, że 
motyw koszykowy powstał w wytwórni miśnień-
skiej, a od połowy XVIII w. szybko zaczęli go sto-
sować inni producenci (Divis 1984, 149 i in.).

Naczynia stołowe wchodzące w skład kom-
pletów I–VII, sygnowane niebiesko malowanym, 
stylizowanym berłem, wyrabiano w latach 1763–
1834 w Königliche Porzelan Manufaktur w Ber-
linie (Divis 1984, 150). Charakteryzują się one 
białoniebieskim odcieniem, jaki nadawała im – 
wykorzystywana przez tę wytwórnię – glinka ka-
olinowa odkryta w 1771 r. w Bachwitz, Saunewitz 
i Marl (Chrościcki 1974, 255–259, nr 1701–1741; 
Savage 1977, 203 n.). Biorąc powyższe pod uwagę, 
interesujące tu nas komplety należałoby datować 
na okres po 1771 r. Wydaje się, że ich obecność na 
zamku w Szczecinie należy wiązać z okresem po 
1769 r., kiedy stał się siedzibą Elżbiety Brunszwic-
kiej, po jej separacji z królem pruskim Frydery-
kiem Wilhelmem II. Księżna przebywała na zam-
ku aż do swej śmierci w 1840 r. (Dziurla 1959, 77; 
Wiśniewski 1985, 665).

Komplet VII
Reprezentowany tylko przez jedną, stosunko-

wo dobrze zachowaną sosjerkę (?), znalezioną 
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w warstwie 1 w obiekcie nr 21. Jest to w obrysie 
owalne naczyńko z falistym brzegiem zagiętym 
do środka. Ma dno sygnowane pochyloną literą 
„R”. Jego wymiary są następujące: wysokość 4 cm, 
długość 7,8 cm, owalne dno 4,5 × 6,5 cm. Praw-
dopodobnie pochodzi z wytwórni w Rudolfstadt, 
działającej w latach 1720–1809 (Kybalova 1981, 
nr 148), lub, jak podają inni, od 1760 r. (Savage 
1977, 222).

VI.2.8.2.3.2. Zastawa stołowa deserowa
W szczątkowej formie zachowało się w latry-

nach zamkowych kilka zróżnicowanych, ilościo-
wo skromnych zestawów, które określamy mia-
nem serwisów.

Serwis I
W warstwie 1 w obiekcie nr 21 zachowa ły się 

trzy czarki i talerzyk. Wykonano je z mleczno-
białej porcelany, pokrytej od zewnątrz brązowo-
czekoladową barwą, z białym, bogato zdobionym 
wnętrzem (ryc. 82). Czarki charakteryzował pół-
kulisty korpus zakończony nieznacznie odchy-
lonym na zewnątrz brzegiem, osadzony na ko-
listym, wyodrębnionym dnie, jakby na niskiej 
nóżce. Talerzyk to typowa płytka, kolista podstaw-
ka. Obydwa rodzaje naczyń były podobnie – choć 
nie identycznie – zdobione delikatnie, precyzyjnie 
niebiesko malowanymi motywami roślinnymi. 
Dekoracja przedstawiała drzewko ze swobodnie 
zwisającymi gałązkami w otoczeniu rozkwitłych 
kwiatów oraz bliżej nieokreślonych, różnokształt-
nych elementów. Przy krawędzi umieszczono pa-
semko iksowato skrzyżowanych kreseczek ujętych 
między bardzo cienkie linie. Czarki mają 5,1 cm 
wysokości, ich średnica wylewu mierzy 8,7 cm, 
a dna 4,2 cm. Talerzyk jest wysoki na 3 cm, ma 
średnicę 13,3 cm, a średnicę dna 7,8 cm.

Serwis II
W tym samym zespole, jak wyżej, znalazły 

się fragmenty czarki i talerzyka o formach bar-
dzo zbliżonych do serwisu I. Mają mlecznobiałą 
barwę, a tylko od zewnątrz są pokryte brązowo-
czekoladową emalią. Różniły się od poprzednich 
bogatym wystrojem wnętrza, na który składały się 
precyzyjnie malowane kwiaty z zastosowaniem 
barw brązowej, zgniłozielonej i żółtej. Przy we-
wnętrznej krawędzi miały identyczne jak w ser-
wisie I, niebiesko malowane pasmo. Czarka ma 

wysokość 4,2 cm, średnicę 7,6 cm, średnicę dna 
3,5 cm, a talerzyk odpowiednio 2,4 cm, 11,8 cm 
i 6,6 cm.

Serwis III
Jego istnienia dowodzi fragment mlecznobia-

łej czarki o formie jak w serwisie I, pokrytej od 
zewnątrz brązową emalią. Jej wewnętrzną ścian-
kę zdobią niebiesko malowane elementy roślin-
ne, przy krawędzi pasmo ukośnych kreseczek, 
zaś przy dnie dwie koliste linie. Czarka pochodzi 
z obiektu nr 22. Ma średnicę 7 cm.

Serwis IV
Także z obiektu nr 22 wydobyto fragment 

najprawdopodobniej białej filiżanki o odwrotnie 
dzwonowatej formie, z brzegiem odchylonym nie-
znacznie na zewnątrz, z pofalowaną krawędzią, 
z dnem wklęsłym, wyodrębnionym. Od zewnątrz 
jest zdobiona niebiesko malowanymi ptaszkami 
siedzącymi na gałązkach, zaś wewnątrz na dnie 
widnieją motywy roślinne, umieszczone w ob-
rębie koła zakreślonego pojedynczą linią, a przy 
krawędzi pojedyncza linia. Ma 5,7 cm wysokości, 
średnicę wylewu 7 cm, a średnicę dna 3,4 cm.

Żadne naczynie z opisanych serwisów nie po-
siadało sygnatury, stąd trudniej ustalać ich pocho-
dzenie. Wiele wskazuje, że mamy tu do czynienia, 
zwłaszcza jeśli chodzi o serwisy I–III, z bezpo-
średnimi importami wschodnioazjatyckimi, któ-
re w Europie mogły się pojawić już u schyłku  
XVII w. (Savage 1977, 137 n.). Niewykluczone 
też, że mamy do czynienia z europejskim naśla-
downictwem. Bogaty zestaw czarek i talerzyków, 
zdobionych niemal identycznie jak okazy szcze-
cińskie, zebrano ostatnio w czasie badań starego 
miasta w Wismarze. Tamtejsi badacze określili  
je jako importy wschodnioazjatyckie z XVII 
i XVIII w. (Hoppe 1990, 20 n. ryc. 38). Podobne 
okazy, datowane na 2. i 3. ćwierć XVIII w., zna-
leziono też w Gdańsku przy ulicy Lastadia 35 
(Goraj 2009, 352 n., ryc. 14). Biorąc pod uwagę 
współwystępowanie tych naczyń w Szczecinie 
razem z dobrze datowanymi kompletami berliń-
skiej porcelany stołowej, należałoby je również 
datować na 2. połowę XVIII w. Najprawdopo-
dobniej ich użytkownikiem był dwór księżnej 
Elżbiety Brunszwickiej, zamieszkałej w Szczeci-
nie żony w stanie separacji króla pruskiego Fry-
deryka Wilhelma II.
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VI.2.9. Kafle
Wiele pieców z okresu świetności rezydencji 

książęcej, które przetrwały do XVIII w., zosta-
ło wyburzonych w czasach pruskich porządków, 
remontów i przebudów zamku. Zaczęto stawiać 
nowe piece, z kaflami sygnowanymi herbem 
pruskim i inicjałami królewskimi. Świadectwem 
tego okresu jest wylepiony z luźno znalezio-
nych ułamków prawie kwadratowy kafel płytowy  
(21 × 22,5 cm), zawierający w centralnej partii 
orła w koronie, z mieczem i kluczem w szponach,  
a na piersi tarczką z inicjałem złożonym z liter 
FR. W narożach kafla rozmieszczono wzór z pą-
ków kwiatowych, a całość pokryto od zewnątrz 
ciemnobrązową polewą (ryc. 109). Można z dużą 
dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że po-
dobne kafle montowano w piecach w apartamen-
tach królewskich przygotowywanych w latach 
1840–1842 w skrzydle północnym.

Z tego też okresu pochodzą liczne ułamki ka-
fli płytkowych z rozbieranych starszych pieców, 
które trafiły do zasypywanych latryn zamkowych 
(obiekty 21–23) oraz do warstwy niwelacyjnej II 
w wykopie VII. Są to fragmenty bogato zdobio-
nych kafli płytkowych z zieloną lub brązową po-
lewą, które scharakteryzowaliśmy w części V ni-
niejszego opracowania.

VI.3. Krótkie podsumowanie okresu
Po śmierci Bogusława XIV Szczecin, a wraz 

z nim zamek książęcy, przeszedł najpierw we 
władanie szwedzkie, a od 1720 r. w ręce pruskie. 
W czasach szwedzkich aż do 1654 r. opustoszały 
zamek niszczał. Przeznaczony najpierw do ce-
lów wojskowych, miał później stać się rezyden-
cją króla Karola X Gustawa. Już w schyłkowym 
okresie szwedzkim powstał nigdy nie zrealizo-
wany projekt gruntownej przebudowy obiektu, 
opracowany przez Nikodema Tessina (Paszkow-
ska 1992, 119 n.). W omawianym okresie w pół-
nocno-wschodnim kącie dziedzińca menniczego 
na styku Wieży Dzwonów i skrzydła zachodnie-
go powstał niewielki budynek znany z rysunku 
Zeunera z 1673 r. (ryc. 185), którego istnienie po-
twierdziły wyniki badań w wykopie VII (obiekt 
oznaczony nr 17).

Jeśli chodzi o zebrane w trakcie badań mate-
riały zabytkowe, to aktualny stan badań i dłu-
gowieczność wielu form, szczególnie ceramicz-
nych, nie pozwala ich bezspornie rozdzielić, 

z wyjątkiem niektórych grup materiałów ze schył-
kowego okresu książęcego (1. połowa XVII w., do  
1637 r.), od pochodzących już z czasów szwedz-
kich (2. połowa XVII w.). Natomiast czytelnie 
wyróżniają się grupy materiałów zabytkowych 
wiążących się z okresem pruskim, chociaż wciąż 
jeszcze były w użyciu te powstałe wcześniej.

Niewątpliwym signum temporis jest kafel z or-
łem pruskim z królewskim inicjałem „FR” (ryc. 
109). Nowe władztwo dokumentują tak drobne 
przedmioty, jak fajki pianki – wszystkie pochodzą-
ce z wytwórni pruskich (Weissenspring, Rościn), 
bo, jak wiadomo, Fryderyk Wielki cłem zaporo-
wym z 1754 r. wstrzymał skutecznie napływ fajek 
z Niderlandów. W zakresie szklanej zastawy sto-
łowej pojawiły się duże, masywne kielichy z lej-
kowatą czaszą, niewielkie filiżaneczki-czarki (ryc. 
86: 10–14) i szklanice koniczne z mlecznobiałego 
szkła. Zestaw butli do wina i innych napojów al-
koholowych zdominowały duże egzemplarze 
typu II, odmiany 2 i 3, oraz typu III, pochodzące 
głównie z hut brandenburskich. Zmienił się spo-
sób szklenia okien, bo upowszechniły się szyby 
taflowe.

W zakresie wyrobów ceramicznych nadal pro-
dukowano i użytkowano rodzime naczynia cegla-
ste toczone na kole, pokrywane polewą, głównie 
garnki, rondle, talerze i miski, aczkolwiek w wy-
raźnie mniejszej ilości i o znacznie uboższej ga-
mie form. Wydaje się, że w dalszym ciągu w po-
wszechnym użytkowaniu były garnki o formach 
znanych już wcześniej (typy I–VI i VIII–IX), ale 
w zbiorze omawianego okresu brakuje już repre-
zentantów typów VII, XI i XII. W grupie rondli 
brakuje starszych typów II, VI i VII oraz niektó-
rych odmian typów I, IV i V. Wśród misek brak 
już okazów typu I, II i V, ale nadal spotyka się 
egzemplarze typu III i IV. W grupie talerzy brak 
typu II.

Zaobserwowano znaczny spadek frekwencji 
naczyń kamionkowych, a przy tym prawie całko-
witą dominację okazów pochodzących z ośrodków 
górnołużyckich, znajdujących się już w obrębie 
państwa pruskiego, niemniej jednak pojedyn-
czo są spotykane okazy z ośrodków nadreńskich,  
np. z Westerwald (ryc. 25: 2).

Duży zespół tworzą naczynia porcelanowe, 
pochodzące niemal wyłącznie z jednej wytwórni, 
z królewskiej manufaktury w Berlinie. Wśród ze-
branych ułamków wyróżniono sześć kompletów 
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obiadowych różniących się sposobem zdobie-
nia. Wszystkie pochodzą najprawdopodobniej 
z okresu po 1771 r. i należały zapewne do zaso-
bów Elżbiety Brunszwickiej, żony Fryderyka 
Wilhelma II, która po separacji z nim przebywa-
ła na szczecińskim zamku od 1769 r. aż do swo-
jej śmierci w 1840 r. Z jej dworem należałoby też 
wiązać cztery komplety deserowe porcelany dale-
kowschodniej lub modne wówczas jej europejskie 
naśladownictwa.

Na powyższym tle może zaskakiwać stosun-
kowo skromny zbiór naczyń fajansowych złożony 
głównie z talerzy (niektóre z gatunku tzw. Stet-
tiner Ware), dzbanów i pojemników aptecznych, 
ale także naczyń szczególnego przeznaczenia 
– nocników.

Dzięki objęciu badaniami archeologicznymi na-
warstwień powstałych od schyłku XVII do niemal 
XIX w. uzyskaliśmy garść nowych, ciekawych, ni-
gdzie indziej nieodnotowanych informacji.
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Tytułem zakończenia 

Konstrukcja pracy, wynikająca z wyraźnie wyodrębniających się okresów w dziejach szczecińskiego 
zamku, wymusiła konieczność podsumowania każdego z nich z osobna. Stąd, aby uniknąć powtórzeń, 
brak w tym miejscu typowego podsumowania końcowego. Ponadto z dwóch powodów nie podjąłem 
prób rekonstrukcji, jeśli nie liczyć rzutów poziomych, kształtu zamku z czasów Barnima III, Kazimie-
rza V, czy choćby tylko kościoła zamkowego. Po pierwsze uważam, że przekracza to znacznie kompe-
tencje archeologa, a po drugie, że odkryte relikty wykazują w istotnych miejscach bezpowrotne ubytki 
wynikające ze zniszczeń albo zawierają zbyt liczne znaki zapytania, które wymagają wyjaśnienia sytu-
acji drogą dalszych badań wykopaliskowych.

Pisząc pracę, niemal aż do kończącej kropki byłem przekonany, że – jeśli wziąć pod uwagę nie-
dostępność tętniącego życiem zamku – nieprędko dojdzie do otwarcia nowych wykopów badawczych,  
a opublikowane materiały staną się na długie lata jedynym kompendium wiedzy archeologicznej o tym 
obiekcie. Tymczasem pod koniec 2011 r. w związku z budową zbiornika wodnego zaszła konieczność 
przeprowadzenia rozległych badań w północno-wschodniej części dziedzińca głównego, gdzie moż-
na spodziewać się dalszych odkryć. Badania zrealizował Marek Dworaczyk z Instytutu Archeologii  
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. W bieżącym roku, w trakcie kończenia przygotowań do publikacji 
niniejszego opracowania, zostały wykonane kolejne badania archeologiczne, towarzyszące rozległym 
robotom ziemnym w skrzydle północnym, które przeprowadził Marek Słupczewski na zlecenie wy-
konawcy prac remontowych. Odkryte zostały istotne, nieznane wcześniej elementy murowanej archi-
tektury zamkowej. Opracowanie i publikacja wyników badań przeprowadzonych w ostatnich latach,  
z pewnością skoryguje niektóre z zaprezentowanych tutaj ustaleń. Należy mieć nadzieję, że nadarzy się 
także okazja do podjęcia badań w północnej części dziedzińca menniczego, co pozwoliłoby rozwiązać 
zagadkę zamkowej świątyni pw. św. Ottona.
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The primary objective of this work was the 
collection of all possible materials acquired dur-
ing the many years of excavations of the castle, the 
analysis of stratification, the formal and chrono-
logical examination of finds as well as the deter-
mination of its origins and stages of development.

The excavations of the castle started in 1947 
under Józef Marciniak and Tadeusz Wieczo-
rowski acting on behalf of the City Museum. 
From 1952 to 1954, they were continued by  
T. Wieczorowski within the research programme 
of the Polish State millennium. Later, from 1954 
until 1973, in the initial phase of the castle’s re-
construction, supervision and minor conservation 
work were undertaken by Marian Rulewicz and 
Stefan Wesołowski, employees of the Archaeologi-
cal Station of the Institute of History of Material 
Culture of the Polish Academy of Sciences. In the 
years 1967-1968 and then in 1974-1977, the field-
work was undertaken by Ryszard Rogosz and Eu-
geniusz Cnotliwy from the Study of Archaeology 
and Conservation of the State Enterprise Stud-
ies for Heritage Conservation, Szczecin Section. 
The documentation and materials from these 
excavations are held in different places. Some 
are in the possession of the Archaeological Study 
of the Institute of Archaeology and Ethnology  
of the Polish Academy of Sciences in Szczecin 
and others, from the excavations run by the Study 
of Archaeology and Conservation of the State En-
terprise Studies for Heritage Conservation, are in 
the archives of the State Service for Monuments 
Protection, Szczecin Section – in the National 
Museum in Szczecin and in the Regional Centre 
for Research and Documentation in Szczecin.

The first part of this study presents the exca-
vation results from a number of trenches within 
the castle (Fig. 2), but essentially only from layers 
dated to the period from roughly the mid-13th to 
the end of the 18th century. Older settlement lev-
els from the early Middle Ages have already been 
studied and published (Szczecin we wczesnym 
średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, red. E. Cnotli-
wy, L. Leciejewicz, W. Łosiński, Wrocław – War-
szawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983). This 
part details the characteristics of the layers and ar-
tefacts related to the history of the castle.

Part II details the documentation of features 
associated with the stratigraphy that was recorded 
in various trenches. These are primarily defined 
in chronological terms and include numero-

us architectural remains, sanitary, sewerage and 
water supply installations. All are presented in  
Figure 176.

Further analytical parts of this work corre-
spond to the major periods of the castle’s history. 
They are often quite sharply distinguished by the 
well-dated remains of original constructions and 
the related layers. In contrast, it is difficult to con-
nect them with all the various elements of mate-
rial culture, within which the older ones survive 
longer, crossing designated chronological bounda-
ries of the identified periods. This resulted mainly 
from ground levelling work associated with dif-
ferent phases of the construction.

Part III is devoted to the analysis of layers and 
artefacts from the period between 1250 and 1346. 
The key issue of this period is the rise and sub-
sequent history of the ducal manor. Taking into 
consideration the written sources, already at 
the beginning of the period there was a manor 
house in Szczecin that was periodically used by 
Warcisław (Wartislaw) I. It was probably founded 
shortly before the Christianizing mission, after the 
capture of the city by the Polish duke, Bolesław 
Krzywousty (Wrymouth) in 1121/22. It was also 
mentioned by St Otto of Bamberg’s chroniclers. 
Ebbo defines it as ‘sedes ducis’ or ‘in arxem ducis’ 
and places it ‘in montem Triglavi’, while Herbord 
describes it as ‘curia ducis’ or ‘pallacium’. Triglav 
Hill is identified today as Castle Hill, i.e. the area 
of the current castle along with its north-western 
part. Warcisław’s manor area was situated next to 
the early medieval fortifications of Szczecin, large-
ly occupying the central part of the present north 
wing (Fig. 178). In the archaeological excavations 
to-date no material remains of Warcisław’s and 
his immediate successors’ seat were identified.

Only Warcisław’s great-grandson Barnim I, 
probably in connection with the preparation for 
the city’s incorporation, began to stay more often 
in Szczecin in the third decade of the 13th century. 
He also more frequently signed important docu-
ments here. Finally, about 1235, and no later than 
in 1243 he moved his permanent headquarters 
from Uznam (Usedom) to Szczecin. The great-
grandfather’s old manor was not in good condi-
tion, and additionally it did not meet the multiple 
needs of the community. It required serious reno-
vation and likely a thorough reconstruction as well 
as, perhaps, also a wider area. The momentum of 
works related to the construction of the new ducal 



300

The Archaeology of the Pomeranian Dukes’ Castle in Szczecin

residence is proved by the extensive levelling that 
was recorded during excavations. The levelling 
works removed or destroyed many layers from the 
period between the mid-12th and the third decade 
of the 13th century. To-date no remains of a dwell-
ing or production buildings have been identified. 
Instead, a large square was found with a row of 
hearths. However, the existence of solid buildings, 
perhaps of timber-framed construction, covered 
with ceramic tiles, fitted with glazed windows 
and with a probable air heating system (hypo-
caust) is indicated by the presence of bricks, ridge 
tiles, fragments of panes and lead frames in layers  
(Fig. 26:19). The specific function of this place 
seems to be confirmed by the finds, especially 
military artefacts: a buckler, a javelin, arrowheads,  
a falchion, an axe blade (Fig. 26) as well as heads 
of crossbow bolts (Figs. 10:9; 20:5 and 30:8) and 
fragments of riding equipment were all recovered. 
An increased frequency of jewellery finds and 
the presence of items of particular importance, 
e.g. decorated bronze book fitting (Figs. 30:8 and 
32) were noted. In addition, the extremely small 
amount of tools and traces of production activities 
within the layers is notable.

Finds from the period in question were domi-
nated by pottery that was diverse in terms of 
production technique, form and origin. In lay-
ers from the period between 1250 and 1346, ves-
sels produced according to the early medieval 
tradition and not sooner than in the first half of 
the 14th century initially dominated, and in fact, 
about the mid and at the beginning of the second 
half of that century, late medieval novelties were 
evident: greyware, stoneware and glazed brick-red 
pottery. The two latter kinds are foreign imports 
(Table 31). This pottery evidence proves that old 
Slavic pottery was still in good condition, which, 
in contrast to the spreading novelties, produced in 
functional terms essentially only one group of ves-
sels - large, thick-walled pots used as containers 
for storing supplies and preparing food (Table 32). 
Pots (according to the typology of R. Rogosz and 
W. Łosiński) of types G (40%) and J (35%), with 
significantly smaller share of K type (14%) and 
the minimum of G1 type (3.7%) and bowls of the 
R type (7.25%) still remained in use. It should be 
added that their manufacturers began to use some 
new, incoming formal technological elements.

Potters who used the new technology, followed 
different patterns of raw material preparation, 

ma nu factured completely different, previously 
unknown forms of vessels, fired in finer kilns in  
a reducing atmosphere. Among their products, the 
leading ones were tablewares, small drinking pots 
with spherical bottoms for drinking, a variety of 
jugs, mugs and beakers. There were also some, al-
though not too numerous, pots with flat bottoms, 
resembling older, early medieval forms.

Amongst the greyware, pots with spherical bot-
toms definitely prevailed (58.9%). Six types were 
distinguished (Fig. 48; Table 33). Several of them 
can be considered as chronology elements closely 
related to the period in question. These are speci-
mens of type I, variety 2 with a distinctive rib, 
which were present in layers until the mid-14th 
century, and then specimens of type II recorded 
not earlier than in the first half of the 14th centu-
ry, and pots of type III, variety 2, amongst which 
small specimens are dated to the 13th century, 
while the large ones, with a horizontal rib date to 
the first half of the 14th century. Pots of type I with 
polished surfaces can be also included to the first 
half of the 14th century.

The second largest group of greyware pottery 
consists of jugs usually with flat bottoms (types 
I, III and IV) and, less frequently, with spheri-
cal bottoms with characteristic knags (type II).  
A large number of jugs have polished surfaces. 
Four types were distinguished here (Fig. 52; Ta-
bles 4a, 7 and 20). Jugs of type I, variety 1 and 3, 
characterized by hard and very hard firing, found 
mainly in layers from the first half of the 14th cen-
tury are noteworthy. Specimens with spherical 
bottoms on knags can be probably linked with 
artefacts of type II from the mid-13th and in the  
14th century. An unmistakable imitation of im-
ported stoneware jugs, even considered as their 
exact copies, are specimens of type IV with pol-
ished, glossy surfaces occurring mainly in layers 
from the first half of the 14th century.

In addition, amongst the finds, the presence of 
bowls and cups (Figs. 50 and 51), mugs and beak-
ers (Figs 53:4-6) as well as pots with spherical bot-
toms and legs were all recorded.

Taking into account the fact that these materi-
als come mainly from the area occupied by the du-
cal manor, the small share of imported vessels in 
this assemblage is surprising. In the whole assem-
blage they only account for 1.05% and if the early 
medieval type sherds are excluded, their share is 
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a little larger - 4.6%. On contemporary Western 
Pomeranian sites imported vessels are present in 
much larger numbers. Amongst the imported ves-
sels early olive stoneware fragments were identi-
fied (4 sherds), red Lower Saxony and Rhineland 
stoneware as well as Siegburg stoneware, were the 
most frequently encountered about the mid-14th 
century (Figs. 57 and 58). A relatively large group 
is comprised of fragments of glazed brick-red ves-
sels imported from various Western European and 
south Scandinavian pottery centres.

Part IV describes the process of the transforma-
tion of the old manor house into the ducal castle 
that was initiated by Barnim III. For a long time 
the basis of discussion on this topic were the con-
ditions of the arbitration treaty between the duke 
and the city in 1346, a drawing of an unknown 
author from 1607 showing the castle buildings 
before 1575 and a few source remarks on the ac-
tivities of Kazimierz (Casimir) V, Bogislaw X and 
Barnim XI. They were enriched and supplement-
ed by specific, albeit fragmentary discoveries of 
currently non-extant objects.

The foundations of a medieval castle began to 
take shape under Barnim III, one of the greatest 
Szczecin dukes, after the end of the exhausting, 
long-lasting succession wars with Brandenburg, 
fought initially against the House of Ascania and 
then against the House of Wittelsbach. It is be-
lieved that the immediate impulse to undertake 
the construction of the grand manor was because 
of the duke’s journey in 1338 to Frankfurt, Bam-
berg and other German cities. The peace treaty 
and improving finances enabled the start of con-
struction work.

The construction work began perhaps as early 
as in 1345 and no later than in the spring of 1346, 
probably with the building of St Otto of Bam-
berg’s church and the dwelling house. The duke 
chose an area for the church situated outside the 
existing manor. Perhaps this was what angered 
townspeople who stopped the building and dis-
persed the carpenters. The duke called for an ar-
bitration tribunal, which recognized the right of 
the ruler to build, forced the city to settle the dis-
pute and to build the church at its own expense, 
setting a deadline for the implementation until 
29 September 1347. The arbitration document 
reveals that Barnim III’s intention was to build 
the church, to surround it with a cemetery wall, 
then to construct a one-storey stone house with 

a cellar and finally, to surround the courtyard by  
a defensive wall.

The church was completed and consecrated 
in the given time and, in the following year, Pope 
Clement VI granted it the rank of basilica. On  
the implementation of the remaining objectives, 
the sources remain silent.

Part V covers a period of the major rebuilding 
of the castle in the spirit of the Renaissance and 
its functioning to 1637, i.e. the death of the last 
Duke of Szczecin, Bogislaw XIV. The reconstruc-
tion began in 1575 under John Frederick with the 
demolition of St Otto’s church, the ducal manor 
and buildings housing the knights’ hall and office. 
In the years 1575-1577, the north and west wings 
were built. Later, in the years 1616-1617 Duke 
Philip II extended the area of the castle westwards 
and built the Museum wing, which is more often 
called the Mint wing. Archaeological excavations 
did not contribute at all to the understanding of 
the history of the built-up area in this period. No 
layers associated with its existence were found. 
Nevertheless, the research has produced several 
significant findings concerning the water supply, 
sanitary installations and, above all, has enriched 
our knowledge of objects in everyday use, in par-
ticular glass tableware and pottery.

The excavations allowed the investigators to 
establish that along with the west wing, three 
latrines were also built as recorded on the well-
known sketches of the castle. The largest of them 
(feature No. 21) was equipped with a brick ca-
nal running under the Wieża Dzwonów (Bell 
Tower), discharging waste into the castle ravine  
(Figs. 167-171). The course of the canal sug-
gests that the tower was built later than the at-
tached northern wing. It is known from written 
documents that in 1583 water was delivered to 
the castle by means of a wooden pipeline. This is 
confirmed by two fragments of wooden pipes, one 
found in dziedziniec główny (main courtyard) 
(Fig. 157) and the second in dziedziniec mennic-
zy (mint courtyard) (Fig. 177).

All three latrines in the west wing provided  
a large number of diverse finds illustrating the 
material culture of the castle. Special finds include 
a sculpture of the head of a bearded man (Fig. 62) 
which may represent the duke, probably severed 
from a bust. It may be assumed that the sculpture 
could have been part of the decor of the elegant 
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south wing. The more interesting finds included 
fragments of a richly decorated crossbow, manu-
factured by masters from Augsburg in south Ger-
many (Figs. 45 and 46). Amongst several small 
items recovered were a bronze spoon (Fig. 61) 
and clay pipes imported from the Netherlands  
(Figs. 22:2 and 60:6).

Tableware and glass drinking vessels are fre-
quently represented. A particularly large number 
of fragments come from tall, cylindrical and po-
lygonal flute-type beakers (Fig. 85). There were 
also numerous shorter, cylindrical beakers, among 
which painted specimens were particularly note-
worthy. On one of them, bearing the date 1618 are 
the coats of arms of Duke Francis I and his wife 
Sophia, a daughter of the Elector of Saxony on it  
(Fig. 84:1). Another one has the coat of arms of 
the Electors of Brandenburg (Fig. 84:3). Paint-
ed decoration was also found on some of the 
conical beakers (Fig. 84:2). Amongst the bea-
kers’ fragments there were also ones of the 
‘Krautstrunk’ type (Fig. 85:8) and the ‘Roemer’ 
type (Figs. 85:9-10). The assemblage of bea-
kers is complemented by a variety of goblets 
with high stems and knot, clover or ovoid bowls  
(Fig. 86). There were also, unfortunately only pre-
served in fragments, fancy goblets of the Venetian 
type, but probably from workshops in the Nether-
lands (Fig. 86:1, 2).

A specific group is composed of glass me-
dicinal vessels, containers for various ointments  
(Fig. 90), small bottles for herbal extracts (Figs. 
98 and 99) as well as jars for medicines’ prepara-
tion (Figs. 91 and 95). They are enriched by ce-
ramic containers, mainly stoneware ones, among 
which the ones belonging to type I (Figs. 101:1, 2 
and 103) and type II (101:3) were identified. They 
were imported from famed workshops in Frank-
furt (Oder) and Waldenburg but there were also 
tin-glazed earthenware (faience) vessels, dated 
to the first half of the 17th century from Arnstadt 
(Figs. 80:4; 101:4 and 104).

There was also a large assemblage of bottles for 
wine and other alcoholic beverages. A few bottles 
of type I (Fig. 87:1, 2) and numerous ones of type 
II (Figs. 87:3 and 6) characterized by having bod-
ies circular in section, and the most numerous 
tetrahedral ones of type III (Fig. 87:7) as well as 
a small number of fragments of polygonal speci-
mens of type IV were all recorded. Particularly 
noteworthy is large bottle of type III, variety 2,  

with the date 1615 and rich, colourful painted 
decoration in the form of several scenes provided 
with appropriate inscriptions (Figs. 88-90).

A rich and functionally diverse assemblage 
of pottery, mainly originating from local work-
shops but also more sophisticated, imported table 
stoneware was recovered from the castle latrines. 
It should be noted that finds from Szczecin cas-
tle do not allow researchers to track the increase 
of changes in the technique of pottery produc-
tion possibly from the end of the 14th century  
(the issue of the spread of the fast wheel throw-
ing), application of glazes (spread in the 16th cen-
tury) and the emergence of new forms of vessels 
adapted to more differentiated functions. Neither 
the layers belonging to the end of the period - to 
1575, nor to the following ones provided such op-
portunities. The vast majority of finds come from 
the castle latrines, i.e. from fills created prob-
ably already in the first half of the 16th century.  
As a result, we are dealing with fully formed as-
semblages in terms of new technologies and 
functional needs. It should also be noted that the 
current state of research on Western Pomeranian 
pottery from the period between the beginning 
of the 16th century and the end of the 18th makes 
the precise dating of vessels impossible. Hence, it 
is still difficult to distinguish with certainty forms 
from the period to the mid-17th century and later 
specimens. Many forms were used successfully to 
the end of the 18th century.

An overview of the basic forms of local vessels 
as well as the types of clay is presented in Table 
No. 34. The most numerous are pots grouped in 
12 types (Figs. 64 and 65; Table 36). Until 1637, 
but in fact until the mid-17th century, pots of types 
II, IV, variety 1, VII, X, XI and XII could have 
been used, and the rest also in the 18th century. 
Amongst the 7 types of skillets (Fig. 66) only type 
I, varieties 2 and 3, can be more confidently said 
to have been used until 1637. Pans were also long-
lasting (Fig. 67). Tablewares were numerous: 
bowls (Fig. 68), plates (Fig. 69), jugs (Fig. 70:1-3), 
mugs (Fig. 70:5-9), tankards (Fig. 70:11) and cups 
(Fig. 70:10). Amongst the 7 types of bowls, types 
I, III (varieties 1 and 2) and V can be dated to the 
16th - first half of the 17th century, the others also 
occur later. Amongst the jugs, only varieties 1-3 
can be placed in the mid-17th century.

Part VI deals with the period after 1637 almost 
until the 19th century. Archaeological excavations 
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also provided interesting information about this 
period. After the death of Bogislaw XIV, the last 
duke of the House of Griffins, Szczecin and the 
castle passed into Swedish possession and later 
from 1720, it belonged to Prussia. In the Swed-
ish period in the north-east corner of the Mint 
Courtyard, a small building of unknown func-
tion was built. It is known from Zeuner’s draw-
ing from 1773 (Fig. 186) and its existence was 
confirmed by excavations in trench VII (marked 
as feature No. 17). From features and layers as-
sociated with this period a considerable amount 
of archaeological materials, mainly pottery, was 
acquired. They represent usually long-lasting 
forms, which - with the current state of knowl-
edge - cannot be conclusively identified as ones 
belonging to the time before 1637 from the later 
ones, already coming from the Swedish period. 
In contrast, the material from Prussian times is 
easier to identify although forms created earlier 
were still in use. An undoubted signum tem-
poris is a stove tile with the royal initials ‘FR’  
(Fig. 109). Prussian rule is documented by, 
amongst others, clay pipes from workshops in 
Weissenspring and Rościn that developed espe-
cially after 1754, when Frederick the Great effec-
tively stopped the inflow of Dutch products by 
means of customs duties.

A large assemblage consists of porcelain ves-
sels originating almost exclusively from the royal 
manufactory in Berlin. They probably date from 
after 1771 and belonged to Elisabeth of Bruns-
wick, the wife of Frederick William II. After their 
separation, she resided in Szczecin castle from 
1769 until her death in 1840. Amongst the ta-

ble wares belonging to her were six sets of Berlin 
crockery and four dessert sets of Far East porce-
lain or its European imitation fashionable at that 
time were identified. Against the above back-
ground a relatively modest collection of faience 
vessels, mainly plates (some of them of so-called 
‘Stettiner Ware’), jugs and drug containers were 
also identified.

There was a significant decrease in the amount 
of stoneware, amongst which only occasional 
specimens came from the Rhineland centres 
(Westerwald – Fig. 25:2) and all others from Up-
per Lusatian workshops, located within the Prus-
sian state.

In terms of local pottery products, the glazed 
brick-red wheel thrown vessels were still pro-
duced and used. They were mainly pots, skillets, 
plates and bowls. Pots in forms already known 
were still used: types I-VI, VIII and IX, but not 
types VII, X, XI and XII. In the group of skil-
lets the representatives of types II, VI and VII 
and some varieties of types I, IV and V are miss-
ing. Only bowls of types III and IV and – with  
the exception of type II – all other types of plates 
remained in use.

At this point, we complete the presentation 
and analysis of features and the rich, diverse ar-
chaeological material forming a compendium of 
current archaeological knowledge about the cas-
tle. The rescue excavations conducted recently by 
Marek Dworaczyk on behalf of the Institute of 
Archaeology and Ethnology of the Polish Acad-
emy of Sciences in the north-eastern part of the 
main courtyard can only add new information to 
the history of this castle.
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Rodzaje przedmiotów według surowca 
szkło Warstwy Chronologia elazo brz przed- 

miot 
szyba 

róg, 
ko kamie glina 

Inne Ogółem

XIII 2 .poł. XIII w. 2 1  3

XII 2 .poł. XIII w. 10 2
forma 
odlewnicza

13

XIa–c, X 1346–1347 67 2 1 2  72
IX 1346–1347 51 8 1 1 1  62
Xf, IXf, VIIIf 1346–1347 25 3 1 1 2 tygiel 33
VIII 1346–1347 3 1  4

VII 1346–1347 20 2 2 1
moneta, 
bursztyn 

27

VIb ok. 1347 
VIIIa 2. poł. XIV w. 3 2 2 1  8
VIIf, VIf 2. poł. XIV w. 6 1 3  10
VId–c 2. poł. XIV w. 2 8  10
VIIa XV w. 18 1 1  20
Spalenizna 1. poł. XVI w. 2 5 1 moneta 9
VIa 1. poł. XVI w. 2 3 1  6
VI 1. poł. XVI w. 9 2  11
Vf 1. poł. XVI w. 2 1 10  13
Va 1. poł. XVI w. 3  3
V ok. 1575 1 10  11

Razem 224 20 16 34 5 4 7 5 315

Kamionka Ceglasta 
Warstwa KŁ WS Siwaki czer- 

wona 
biała 

szara 
NOW 

bez 
polewy 

z 
polew

Biała 
glina 

Ogółem 

XIII  118 30 1      149 
XII 16 133 103 5 12     269 
XIa–c, X  674 498 21 30   3  1226 
IX  544 360 21 18  2 1  946 
Xf, IXf, VIIIf  943 186 4 11     1144 
VIII  35 26       61 
VII  220 109 1 13     343 
VIb  7 2       9 
VIIIa  244 21 2      267 
VIIf, VIf  162 81    1   244 
VId–c  1 2       3 
VIIa  275 86 1 1  2 1  366 
Spalenizna   15  1    2 18 
VIa  37 6       43 
VI  180 77 2 5     264 
Vf  33 5   1    39 
Va  84 22  1     107 
V   11  1  1   13 
Razem 16 3690 1640 58 93 1 6 5 2 5511 

Tabela 1. Wykop IV. Zestawienie rodzajów przedmiotów w warstwach
Table 1. Trench IV. Description of the artefact types in layers

Tabela 2. Wykop IV. Rodzaje ceramiki. Zestawienie ilościowe
Table 2. Trench IV. Types of pottery. Quantitative description 

Zastosowane skróty: KŁŻ – kultura łużycka; WS – wczesne średniowiecze; NOW – nowożytność
Abbreviations: KŁŻ – Lusatian culture, WS – early Middle Ages; NOW – post-medieval



308

Tabele

Partie naczy Rodziny typów naczy
Warstwa Ogółem

brzeg brzusiec dno C D F G G1 J K M N R 
XIII 118 20 93 5 1 5 8 5 2
XII 133 20 106 7 3 3 6 8
XIa–c, X 674 69 595 10 5 14 19 19 8 3
IX 544 66 455 23 1 11 25 1 22 4 1
Xf, IXf, VIIIf 943 90 822 31 11 8 31 3 27 1 2 5
VIII 35 2 32 1 1 1
VII 220 18 193 9 1 1 15 1
VIb 7 1 6 1
VIIIa 244 36 196 12 3 1 1 5 6 2 1 2
VIIf, VIf 162 14 142 6 2 1 4 1 4
VId–c 1 1
VIIa 275 23 244 8 1 2 20 10 1 1 1
VIa 37 2 34 1 1 1
VI 180 18 159 3 1 2 8 5 2
Vf 33 6 25 2 1 4
Va 84 9 69 6 1 1 3 3 1

Razem 3690 394 3172 124 30 45 1 132 5 127 26 3 3 14

Garnki z kulistym dnem Garnki z płaskim dnem
Warstwa 

I1 I2 II III III1 III2 IV V VI I III IV VI 
XIII 1 1 1 1 1
XII 2
XIa–c, X 1 4 7 8 1
IX 3 2 1 4 1
Xf, IXf, VIIIf 2 2 2
VIII 1
VII 1 1 5
VI b 1
VIIIa 2 1
VIIf, VIf 1
VId–c 
VIIa 1 3 1 1 1
Spalenizna 1
VIa 1
VI 1 1 1
Va 1

Razem 2 3 4 1 8 26 12 8 2 1 2 1 1

Typ dzbanka Typ miski
Warstwa 

I1 I2 I3 I4 II III1 IV I III ? 
Pucharek Kubek Pokrywa

XIII 1 1
XII 2
XI a–c, X 3 5 1 1 1 2
IX 2 1 2 2 1
X f, IX f, VII f 1 3 2 1
VII 1 1 1 1
VIII a 1 1
VII f, VI f 1 1
VII a 3 1
Spalenizna 1
V a 1

Razem 2 10 7 1 3 1 8 4 2 1 1 3 3

Tabela 3. Wykop IV. Zestawienie ceramiki o fakturze wczesnośredniowiecznej
Table 3. Trench IV. Description of the pottery of early medieval surface quality

Tabela 4a. Wykop IV. Typy garnków siwych
Table 4a. Trench IV. Types of greyware pots

Tabela 4b. Wykop IV. Typy siwych dzbanków i mis oraz partie przybrzeżne pucharków, kubków i pokryw
Table 4b. Trench IV. Types of greyware jugs, bowls and rim parts of beakers, mugs and lids
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Typ dna 
Warstwa 

I a–b I b 1 II a III III a III b 3 III b 4 IV IV a 2–3 IV a 4
Nóki

XIII 1 1
XII 1 1
XIa–c, X  2 10
IX 7 3
Xf, IXf, VIIIf 2 1 1
VII 1 1 1
VIIf, VIf 1
VIIa 1 2
Vf  1

Razem 1 1 3 2 9 1 6 1 10 2 2

Przedmioty według podziału surowcowego Ceramika 
Warstwa elazo szkło bursztyn glina poroe i ko WS siwaki

biała 
kamionka

ceglasta
Ogółem

IIc 5 1 1 1 311 39 358
IIb 1 50 68 2 121
IIa 16 1 1 194 9 1 222
Ia–b 1 1 5 2 9
Razem 23 2 1 1 2 555 121 3 2 710
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Tabela 5. Wykop IV. Typy płaskich den naczyń siwych
Table 5.  Trench IV. Types of flat bottoms of greyware vessels

Tabela 6. Wykop V. Zestawienie przedmiotów w warstwach
Table 6. Trench V. Description of the artefacts in layers

Tabela 7. Wykop V. Ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej
Table 7. Trench V. Pottery of early medieval surface quality

Zastosowane skróty: WS – o fakturze wczesnośredniowiecznej
Abbreviations: WS – early medieval
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Czci naczy Garnki
kuliste

Dzbany Typy den
Warstwa Ogółem

brzeg brzuce dno II ? Ib2 ?

Garnki 
nieokrel.

typu I IIIb4 
IIc 39 2 37 9 1
IIb 68 6 61 1 1 1 1
IIa 9 1 8 1
Ia–b 5 1 3 1 1 1

Razem 121 10 109 2 1 9 1 2 1 1 1

Tabela 8. Wykop V. Siwaki – części i typy naczyń
Table 8. Trench V. Greyware – parts and types of vessels

Tabela 9. Wykop VI. Zestawienie zawartości obiektu nr 19
Table 9. Trench VI. Description of the contents of feature No. 19

Warstwa w obrbie obiektu 
Grupy przedmiotów Rodzaje przedmiotów 

I II III IV V VI VII VIII
Ogółem

wczesnoredniowieczne 1 26 29 101 36 193
naczynie siwe 7 4 1 68 29 109
biała kamionka 1 1 5 7
ceglaste z polew 1 1

Grupy naczy glinianych

Razem 9 30 31 175 65 310
grot bełtu 1 1
gwód 1 1 2
uel 2 2

Przedmioty elazne 

Razem 2 1 2 5
miska toczona grupy IA 2 2
miska toczona grupy IB 1 1
miska toczona grupy IIA 6 6 2 14
miska toczona grupy IIB 4 3 7
półmisek 3 1 4
pokrywa toczona 1 1
naczynie toczone 1 1
czarka klepkowa 10 3 13
fragment beczki 3 1 4
inne 5 1 1 7

Przedmioty drewniane 

Razem 35 15 4 54
przyszwa 36 1 4 41
podeszwa 17 1 11 4 1 34
uszczelka 130 2 9 7 3 151
cinek z obuwia 49 13 9 24 95
pochewka noa 1 1
odpad produkcyjny 69 24 2 19 114
inne 16 3 6 1 3 29

Przedmioty skórzane 

Razem 318 20 63 14 50 465
fragment tkaniny 1 1
sznurek 9 9
cegła 4 5 10 1 2 22
fragment dachówki 2 1 4 7
tynk i zaprawa 1 1 7 9
przedmiot kamienny 1 1

Inne przedmioty 

Razem 4 15 4 19 1 6 49
krowa 3 1 5 11 33 22 75
winia 47 20 23 5 63 26 184
owca/koza 118 20 9 3 28 7 185
pies 19 3 22
jele  1 1
dzik 1 1 1 12 4 19
ssaki nieoznaczone 3 3 11 17
ptaki 12 2 2 2 6 44 68
ryby 5 3 3 11

Koci zwierzce 

Razem 203 43 48 25 159 104 582
Razem 569 43 130 128 355 1 14 225 1465



311

Tabele

Tabela 10. Wykop VII. Zestawienie znalezisk (obiekt nr 21, por. tabela 17)
Table 10. Trench VII. Description of the finds (feature No. 21, see Table 17)
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Zastosowane skróty: WS – o fakturze wczesnośredniowiecznej; PS – późnośredniowieczna; NOW – nowożytna
Abbreviations: WS – early medieval, PS – late medieval, NOW – post-medieval

Ceramika pónoredniowieczna Ceramika nowoytna 

Warstwa 

Ceramika 
o fakturze 
wczesno- 

redniowiecznej

siw
aki 

kam
ionka 

ceglasta 
z polew



biała glina 

siw
aki 

ceglasta 

biała glina 

kam
ionka 

fajans 

porcelana 

O
gółem

 

VIII 286 286
VII 26 2 28
VIb 5 12 17
VIa 34 32 7 73
VI 7 17 1 25
grób 1/74 8 8
grób 3/74 4 4
grób 4/74 b 3 3
grób 4/74 12 21 1 34
Vc 4 2 1 7
Vb 15 1 16
Va 31 20 1 1 53
V 53 49 1 3 1 3 1 111
IV 4 2 2 1 1 10
III 2 5 4 2 13
II 2 2 153 220 10 6 5 398
Razem 464 194 14 5 1 2 161 224 10 6 5 1086

Tabela 11. Wykop VII. Rodzaje ceramiki naczyniowej (obiekt nr 21, por. tabela 17)
Table 11. Trench VII. Types of pottery (feature No. 21, see Table 17)
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Tabela 12. Wykop VII. Ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej. Zestawienie partii i typów naczyń
Table 12. Trench VII. Pottery of early medieval surface quality. Description of the parts and types of vessels

Partie naczy Rodziny typów naczy
Warstwa Ogółem

brzeg brzusiec dno C D G G1 J K R
VIII 286 15 261 10 2 7 1 5
VII 26 5 20 1
VIb 5 1 2 2 1
VIa 34 2 30 2 1 1
VI 7 2 4 1 1
grób 4/74 12 1 11 1
Vc 4 1 3 1
Va 31 5 25 1 2 1 1 1
V 53 6 47 1 4 1
IV 4 4
III 2 1 1

Razem 464 38 408 18 2 2 11 1 13 2 1

Tabela 13. Wykop VII. Siwaki. Zestawienie partii, rodzajów i typów naczyń
Table 13. Trench VII. Greyware. Description of the parts, kinds and types of vessels

Rodzaje i typy naczy
Partie naczy

garnek kulisty 
garnek 

z płaskim dnem 
dzban misa 

Dno 

Warstwa 

O
gółem

 

brzeg 

brzusiec 

dno 

III.1 

III.2 

III 

III 

IV
 

V
 

I.1 

II 

II ? 

Ia  

IIa 

IIIa 

IIIb 

IV
 

IV
a.2 

VII 2 2
VIb 12 12
VIa 32 2 29 1 1 1 1
VI 17 2 13 2 1 1 1
grób 1/74 8 1 6 1 1 1
grób 3/74 4 1 1 2 1 1 1
grób 4/74b 3 1 2 1
grób 4/74 21 5 15 1 1 1 1
Vc 2 1 1 1
Vb 15 1 14 1
Va 20 4 14 2 1 1
V 49 4 44 1 2 2
IV 2 2
III 5 5
II 2 2

Razem 194 22 162 10 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
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Tabela 14. Wykop VII. Zestawienie rodzajów i typów naczyń kamionkowych
Table 14. Trench VII. Description of the kinds and types of stoneware
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Tabela 15. Wykop VII. Nowożytna ceramika ceglasta z polewą. Zestawienie rodzajów i typów naczyń
Table 15. Trench VII. Post-medieval brick-red pottery with glaze. Description of the kinds and types of vessels

Warstwa 
Czci i rodzaje naczy

V IV III II 
Ogółem 

brzeg 3 21 24
brzusiec 3 1 120 124Czci naczy
dno, nóki 1 12 13
typ I.1 2 2
typ I.3 1 1
typ II 1 1

Garnek 

typ IX.1 1 1
typ III.2 1 1 2
forma 
specjalna 

1 1Rondel 

typ? 9 9
Patelnia typ II.1 1 1

typ IV.3 1 1
Miska 

typ? 2 2
Talerz typ? 3 3
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Tabela 16. Wykop VII. Nowożytne naczynia z białej glinki. Zestawienie rodzajów i typów naczyń
Table 16. Trench VII. Post-medieval pottery of white clay. Description of the kinds and types of vessels

Warstwa 
Partie, rodzaje i typy naczy

V IV III II 
Ogółem

brzeg 30 30
brzusiec 1 1 1 164 167Partie naczy
dno, nóki,
uchwyty 

1 26 27

typ I.1 1 1
typ I.3 2 2
typ III.2 1 1
typ V.2 2 2
typ VIII.2 1 1
typ IX.1 1 1 2

Garnek 

typ? 9 9
Rondel/ patelnia typ? 1 26 27

Patelnia typ I.1 1 1
Dzban typ? 2 2

typ IV.1 1 1
Miska 

typ?  3 3
Talerz typ? 6 6

Warstwa 
Rodzaje przedmiotów 

3 2 1 
Ogółem 

z elaza 2 17 19
z brzu i miedzi 1 3 4
z poroa 6 6
z gliny 1 1
fajka 16 8 24
paciorek 1 1

Przedmiot 

uel 4 4
naczynie stołowe 14 152 15 181
naczynie apteczne – flakon 25 14 39
flaszeczka apteczna 60 18 78
butla do wina lub wódki 660 978 1638
szyba okienna 1 353 229 583

Przedmiot 
szklany 

inne przedmioty 1 1
siwaki 21 3 24
ceglasta 5 32 33 70
z białej gliny 2 41 55 98
z ółtej gliny 4 10 14
kamionka 25 13 38
fajans 1 6 18 25

Ceramika 
naczyniowa 

porcelana 18 326 344
niebiesko-biały 24 12 36
zielony 48 54 102Kafel 
brzowy 66 115 181

Inne przedmioty muszla ostrygi 12 120 132
Razem 44 1557 2042 3643

Tabela 17. Wykop VII, obiekt nr 21. Ogólne zestawienie znalezisk
Table 17. Trench VII, feature No. 21. General Description of the finds

Szczegółowe zestawienia rodzajów i typów naczyń w tabelach w analitycznej części pracy
Detailed description of the kinds and types of vessels in the tables in the analytical part of the work
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Tabela 18a. Wykop XII. Zestawienie inwentarza ruchomego
Table 18a.   Trench XII. Description of the artefacts

Ceramika budowlana

Cz
wykopu

Warstwa Chronologia 

P
rzedm

ioty 

U
łam

ki naczy

dachów
ki 

cegły 

kafle garn. 

płytki 

K
oci 

zw
ierzce 

O
gółem

 

IV poł. XIII – pocz. 2. poł. XIV 95 1333 3 x 1 751 2183+x
ob. 4a (góra) 1. poł. – pocz. 2. poł. XIV 17 429 2 x 448+xA 
ob. 4a (dół) 1. poł. – pocz. 2. poł. XIV 125 102 227
VIc ok. poł. XIII – pocz. XIV 7 158 244 409
VIb XIV w. 7 215 x 222
VIa koniec XIV – 1. dekada XV 41 543 6 10+x 604 1204+x
VI 1. poł. XIV – 2. poł. XV 21 67 3 42 133
wkop do kanalika  2 30 32
wntrze kanalika  3 3

B 

wkop do obiektu 51 6 6
IIb koniec 1. poł. XIV w.  6 133 x 139+x

C 
IIa  3 491 4 x 1 499+x
IIIf poł. XIII – pocz. 2. poł. XIV 3 235 44 282
IIIe 2. poł. XIII w. 10 217 x x 183 410+x
IIId koniec XIII – 1. poł. XIV w. 18 541 4 x 301 864+x
IIIc koniec XIII – 1. poł. XIV w. 2 37 x 39+x
IIIb ok. poł. XIV w. 5 103 108
IIIa 2. poł. XIV w. 1 64 x 65+x
wkop do ob. nr 4 2. poł. XIV – pocz. XV w. 30 30

D 

wkop do ob. nr 25 2. poł. XIV w. 1 126 127
Ve 2. poł. XIV w. 28 15 43
Vd koniec XIII – ok. poł. XIV w. 6 129 x 108 243+x
Vc 2. poł. XIV w. 6 308 x x 153 467+x
Vb 2. poł. XIV w. 10 246 368 624

E

Va ok. 1500 113 2110 5 12+x 1073 3313+x
1/77a 2. poł. XIV – koniec XV 3 3
1/77b 2. poł. XIV w. 1 1
5/77  poł. XIV – koniec XV 1 92 154 247
6/77 2. poł. XIV – koniec XV 1 1

E
groby 

7/77 2. poł. XIV w. 6 31 36 73
Warstwa I przemieszana 19 1697 22+x 3 1 198 1940+x

Razem 533 9501 27+x 44+x 4 2 4274 14385

x – okruchy cegieł i dachówek
x – fragments of bricks and roofing tiles
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Tabela 18b. Wykop XII. Wykaz przedmiotów według grup surowcowych
Table 18b.   Trench XII. List of items by raw material groups

Grupa surowcowa 

Cz
wykopu

Warstwa 

elazo 

m
etale 

kolorow
e 

szkło 

kam
ie

poroe 
i ko

glina 

bursztyn 

skóra 

drew
no 

uel Ogółem

IV 83 4 2 2 1 3 95
jama – góra 8 1 7 1 17A 
jama – dół 7 4 1 108 5 125
VIc 4 3 7
VIb 6 1 7
VIa 33 3 3 1 1 41
VI 18 1 2 21
wkop do kanalika ceglanego 1 1 2

B 

wewntrz kanalika 2 1 3
IIb 6 6

C 
IIa 3 3
IIIf 2 1 3
IIIe 8 1 1 10
IIId 14 1 1 2 18
IIIc 1 1 2
IIIb 5 5
IIIa 1 1

D 

wkop do obiektu 25 1 1
Vd 4 1 1 6
Vc 3 2 1 6
Vb 10 10
Va 82 4 19 2 1 5 113
grób 1/77a 1 1 1 3
grób 1/77b 1 1
grób 5/77 1 1
grób 6/77 1 1

E

grób 7/77 6 6
Warstwa 1 12 2 1 4 19

Razem 321 23 47 3 7 2 1 108 5 16 533
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Tabela 18c. Wykop XII. Zestawienie ilościowe rodzajów ceramiki naczyniowej
Table 18c.   Trench XII. Quantitative description of the types of pottery
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Użyte skróty: KŁŻ – ceramika ludności kultury łużyckiej, WS – ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej
Abbrevations: KŁŻ – Lusatian culture pottery, WS – pottery of early medieval surface quality
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Tabela 19. Wykop XII. Ceramika o fakturze wczesnośredniowiecznej. Typy garnków i den
Table 19. Trench XII. Pottery of early medieval surface quality. Types of pots and bottoms

Garnki – rodziny typów Typ dna Cz
wykopu

Warstwa 
A/B C D G H J K L M N O/P R I II III

Razem 
okrelone 

typologicznie
VIII 3 1 21 18 9 1 1 2 14 1 71
VII 5 80 1 52 20 1 7 43 1 7 217
VI 2 7 24 1 30 7 1 1 4 19 96

A 

jama – góra 2 19 20 5 1 2 15 1 65
VIc 3 19 1 5 3 5 36
VIb 3 1 1 1 2 8
VIa 2 12 4 1 19
VI 1 1 2
wkop do kanalika 2 2

B 

wkop do obiektu 51 1 1
IIb 3 3

C 
IIa 1 21 9 5 1 1 38
IIIf 3 4 10 5 1 5 28
IIIe 1 6 4 2 1 14
IIId 2 7 5 4 1 1 1 21
IIIc 1 1
IIIb  1 2 2 1 6
IIIa 1 1
wkop do obiektu nr 4 2 2

D 

wkop do obiektu nr 25 1 1 1 2 1 6
Ve 1 1
Vd 2 2 3 2 2 11
Vc 3 5 1 9
Vb 2 1 10 5 3 1 1 1 24

E

Va 2 6 20 46 1 43 11 1 3 24 1 158
5/77 1 4 2 1 1 9E

groby 7/77 1 1 2
Razem 4 18 105 262 4 207 70 1 2 3 3 20 138 3 11 851
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Tabela 20. Wykop XII. Ceramika siwa – rodzaje naczyń
Table 20. Trench XII. Greyware pottery – types of vessels
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Tabela 21. Wykop XII. Naczynia siwe z kulistym dnem – typy i odmiany
Table 21. Trench XII. Greyware vessels with spherical bottoms – types and varieties
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Tabela 22. Wykop XII. Naczynia siwe – typy garnków z płaskim dnem
Table 22. Trench XII. Greyware vessels – types of pots with flat bottoms
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Tabela 23. Wykop XII. Naczynia siwe – dzbany
Table 23. Trench XII. Greyware vessels – jugs
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Tabela 24. Wykopy w piwnicy skrzydła południowego. Zestawienie zawartości
Table 24. Excavations in the cellar of the south wing. Description of the contents

Wykopy w piwnicy 
73-3 72-5 

warstwa 
67-2 i 3; 72-2–4; 

72-6, 8, 10 
Grupa przedmiotów Rodzaj i typ przedmiotu 

wkop do 
filara X IX IV III

warstwy I 

Ogółem

hak elazny      1 1 
fajka pianka      1 1 Przedmiot 
fajka porcelanowa      2 2 
fletowe wieloboczne 12     11 23 
fletowe cylindryczne      3 3 
szklanica fletowa, typ? 23     17 40 
szklanica typu „Römer”      1 1 
fragment kielicha      2 2 

Naczynie szklane 

fragment naczynia typu? 15  9  1 5 30 
typ II, odmiana 1 1 1?    1 3 
typ III      3 3 Butelka szklana grupy B
ułamek typu? 3 3    27 33 
ułamek witraa   1   2 3 

Szyba okienna 
ułamek    2 6 18 26 

Naczynie ludnoci kultury łuyckiej  2    64 66 
Naczynie wczesnoredniowieczne      46 46 

typ III.2      1 1 
typ IV      1 1 

garnek z kulistym 
dnem 

typ?      1 1 
typ I      1 1 

misa 
typ II      1 1 

pokrywa      2 2 

Siwak rcznie lepiony 
gór obtaczany 

ułamek      20 20 
garnek typ?      1 1 
misa typ?      1 1 Siwak toczony na kole 
dno płaskie      6 6 
pokrywa      1 1 

Ceglaste bez polewy 
fragment brzuca      1 1 

typ I.3      1 1 
typ III.2      1 1 
typ V.2      2 2 
typ VI      1 1 
typ?      2 2 

garnek 

dno      2 2 
rondel      1 1 
patelnia      2 2 
rondel?/patelnia?      4 4 

Ceglaste z polew

ułamek brzuca   1   9 10 
typ I.3      2 2 
typ VIII      1 1 
typ?      5 5 

garnek 

dno      5 5 
patelnia      4 4 
talerz      5 5 
półmisek      1 1 
naczynie beczułkowate      1 1 
naczynie miniaturowe      1 1 

Naczynie z białej glinki 

ułamek brzuca   2   14 16 
czerwonawe      2 2 
białe  2   2 9 13 
białosiwe      2 2 

Naczynie kamionkowe 

flasza      8 8 
Naczynie fajansowe      11 11 

Naczynie porcelanowe      9 9 
Razem 54 8 13 2 9 346 432 
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Tabela 25. Zestawienie zawartości obiektów nr 18, 18a, 22 i 23
Table 25. Description of the contents of features Nos. 18, 18a, 22 and 23

Obiekt nr 
Rodzaje przedmiotów 

18 18a 22 23 
Ogółem

rzeba kamienna   1  1 
elementy kuszy 1    1 
ciarek gliniany   1  1 
tygiel grafitowy   2 1 3 
fajka pianka   6 28 34 

Przedmioty z rónych
surowców 

fajka porcelanowa   2 1 3 
naczynie stołowe 1  39 3 43 
naczynie apteczne   5  5 
butelka grupy B   53 29 82 

Szkło 

szkło okienne   72  72 
siwak toczony na kole  11 5  16 
ceglasta toczone na kole  23 73 16 112 
naczynie z białej glinki  14 118 18 150 
naczynie z ółtej glinki  3 36 3 42 
naczynie kamionkowe 3 1 22 4 30 
naczynie fajansowe   37  37 

Ceramika 
naczyniowa 

naczynie porcelanowe   2  2 
biało-niebieski   6  6 
z zielon polew   14 22 36 

Kafle 
płytowe 

z brzow polew   18 25 43 
Muszle ostryg   77  77 

Razem 5 52 589 150 796 

Tabela 26. Garnki w obiektach nr 18a, 22 i 23
Table 26. Pots in features Nos. 18, 18a, 22 and 23

Siwaki Ceglaste Biała glinka ółta glinka
nr obiektu nr obiektu nr obiektu nr obiektu Typ Odmiana
18a 22 18a 22 23 18a 22 23 18a 22 23

Ogółem

odmiana 1   1 5  1 8 2  2  19
odmiana 2    3      1  4I 
odmiana 3   2 1      3  6
odmiana 1  1 3   1 1 1 1   8
odmiana 2  2     1 1  1  5
odmiana 3       1     1

III 

odmiana 4   1         1
odmiana 1   2 2   2   2  8

IV 
odmiana 2    3        3
odmiana 1       1     1
odmiana 2     1       1V 
odmiana 3          2  2
VI        1    1
VII    1   1   1  3
odmiana 1    3   1 2    6
odmiana 2        1    1VIII
odmiana 3        1    1
odmiana 2  1        1  2

IX 
odmiana 3    1       1 2
odmiana 1    1 1   1  1  4
odmiana 2        1   1 2X 
odmiana 4    1        1
XI 1      2     3
XII    1        1

Typ? 1  11 12 5 2 25 3 2 2 1 64
Razem 2 4 20 34 7 4 43 14 3 16 3 150
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Tabela 27. Zestawienie typów rondli, patelni i pokryw w obiektach nr 18a, 22 i 23
Table 27. Description of the types of skillets, pans and lids from features Nos. 18, 22 and 23

Ceglaste Biała glinka ółta glinka
nr obiektu nr obiektu nr obiektu Rodzaj naczynia Typ Odmiana
18a 22 18a 22 23 22 

Ogółem

odmiana 2     1  1 
I 

odmiana 3    3   3 
II odmiana 2      2 2 
III odmiana 1    1   1 
V odmiana 2    3   3 
VI    2  3 5 

Rondel 

typ? 1 2  33  1 37 
odmiana 1    2  1 3 
odmiana 2  1 1 1   3 I 
odmiana 3 1   1   2 

III    1   1 
IV    1   1 

Patelnia 

typ?  1  2   3 
Rynienka  1     1 

odmiana 1  1     1 
Pokrywa 

odmiana 3  1     1 
Razem 2 7 1 50 1 7 68 

Tabela 28. Zestawienie typów mis i talerzy w obiektach nr 18a, 22 i 23
Table 28. Description of the types of bowls and plates from features Nos. 18a, 22 and 23

Siwak Naczynia ceglaste Biała glinka ółta glinka
nr obiektu nr obiektu nr obiektu nr obiektu 

Rodzaj 
naczynia

Typ Odmiana
18a 22 18a 22 23 18a 22 23 22 

Ogółem

odmiana 1 3 1 1 1 6
I 

odmiana 2 2 2
odmiana 1 1 1 1 1 3 7

II 
odmiana 2 1 3 4
odmiana 1 1 4 4 2 11

III 
odmiana 2 1 1 2
odmiana 1 3 1 4
odmiana 2 1 1IV 
odmiana 3 1 1 2
odmiana 1 1 1

V 
odmiana 2 1 1

VI 1 1

Misa

typ? 4 4
I 1 1
II 1 1 2

odmiana 1 1 1 3 1 6
odmiana 2 2 4 6
odmiana 3 1 1 2

III 

odmiana 4 1 1

Talerz

typ? 4 4
Razem 10 2 6 16 4 4 16 2 8 68



324

Tabele

Tabela 29. Zestawienie różnego rodzaju naczyń stołowych z obiektów nr 18a, 22 i 23
Table 29. Description of the different types of crockery from features Nos. 18a, 22 and 23

Ceglaste Biała glinka ółta glinka 
nr obiektu nr obiektu nr obiektu 

Nazwa 
naczynia 

Typ Odmiana 
22 23 18a 22 23 22 

Razem

odmiana 1 1 1
odmiana 2 2 1 3
odmiana 3 1 1
odmiana 4 1 1

Dzban 

odmiana ? 3 1 3 2 9
I  1 1
II 1 1

odmiana 1 2 2
III 

odmiana 2 1 1
IV  1 1

Kubek 

typ? 2 2 1 5
Czarka 1 1
Kufel  1 2 3
Flasza  6 6

Razem 15 4 1 9 1 6 36

Tabela 30. Zestawienie rodzajów szkieł z obiektów nr 18, 22 i 23 oraz z wykopów w piwnicy skrzydła południowego
Table 30. Description of the types of glass from features Nos. 18, 22 and 23 as well as from the trenches  
  in the cellar of the south wing

Obiekty Grupy 
przedmiotów 

Rodzaj, typ, odmiana 
Wykopy 

w piwnicy nr 18 nr 22 nr 23
Ogółem

wieloboczne 23 1 10 34
cylindryczne 3 3szklanice typu fletowego
forma? 40 1 1 42
cylindryczne 10 10
cylindryczne 
malowane 

3 3

koniczne 4 1 5
baniaste 1 1
typu Krautstrunk 4 4
typu Römer 1 1 2

szklanice 

typ? 1 1
koniczna czasza 1 3 4
jajowata czasza 2 2kielichy 
typ? 1 2 3

dzbanuszek? 1 1

Naczynia 
stołowe 

naczynia nieokrelonego typu 30 30
buteleczka grupy A, typu III 1 1Naczynia 

apteczne fragmenty słojów 4 4
odmiana 1 2 2
odmiana 2 1 1typ I 
odmiana? 3 3
odmiana 1 2 3 5

typ II 
odmiana 3 2 5 7
odmiana 1 1 1

typ III 
odmiana? 3 40 43

typ IV 1 24 25

Butelki grupy B 
do win i wódek 

fragmenty typu? 30 30
szybki romboidalne 3 3
szybki witraowe 2 2
witrayk malowany 2 2

Szkło okienne 

drobne fragmenty 25 69 94
Razem 163 2 172 31 368
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Tabela 31. Zestawienie głównych rodzajów ceramiki w warstwach okresu I
Table 31. Description of the main types of pottery from layers of period I

Zespół 
warstw 

Wykop Warstwa 
Naczynia o fakturze 

wczesnoredniowiecznej
Naczynia 

pónoredniowieczne 
I III 99,2% 0,8% 

III IV 96,8% 3,2% 
II III 95,4% 4,6% 

XII 
zasypisko jamy 
w warstwie IV 

92,3% 7,7% 
A 

V IIc 88,9% 11,1% 
IV XIII 78,5% 21,5% 

B 
III III 78,6% 21,4% 
XII IIIf 71,9% 28,1% 
XII VIc 70,1% 29,9% 
VI ob. 19, warstwy I–III 69,2% 30,8% C 

IV 
zasypisko wykopów 

fundamentów kocioła
66,7% 33,3% 

XII Vd 55,0% 45,0% 
IV XII 52,7% 47,3% 
XII IIIe 49,3% 50,7% 
VII VIa 46,6% 53,4% 

D 

XII IV 43,8% 56,2% 
VII VIb 29,4% 70,4% 
XII IIId 29,5% 70,5% E
XII IIb 18,1% 81,9% 
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Tabela 32. Naczynia rodzin typów G, G1, J, K i R w warstwach należących do okresu pomiędzy połową XIII  
  a połową XIV w. (do 1346 r.)
Table 32. Families of vessels of types G, G1, J, K, and R in layers belonging to the period between the mid-13th  
  and the mid-14th century (until 1346)

Rodziny typów naczyGrupa 
warstw 

Wykop Warstwa 
Okrelone 

typologicznie G G1 J K R 

I III 
199 

100,00% 
81 

40,70% 
12 

6,03% 
51 

25,63% 
34 

17,08% 
21 

10,55% 

II III 
315 

100,00% 
136 

43,35% 
21 

6,64% 
92 

29,12% 
45 

14.24% 
21 

6,65% 

III IV 
147 

100,00% 
48 

32,65% 
5 

3,40% 
53 

36,05% 
20 

13,0% 
21 

14,9% 

V IIc 
14 

100,00% 
3 

21,43% 
- 

5 
35,71% 

6 
42,86% 

- 

A 

XII 
górna cz jamy 

w warstwie IV 
46 

100,00% 
19 

41,30% 
- 

20 
43,48% 

5 
10,87% 

2 
4,35% 

Razem grupa warstw A 
721 

100,00% 
287 

39,89% 
38 

5,26% 
221 

30,61% 
110 

15,23% 
65 

9,00% 

III III 
85 

100,00% 
32 

37,64% 
- 

43 
50,58% 

10 
11,76% 

- 
B 

IV XIII 
20 

100,00% 
5 

25,00% 
- 

8 
40,00% 

5 
25,00% 

2 
10,00% 

Razem grupa warstw B 
105 

100,00% 
37 

35,24% 
- 

51 
48,57% 

15 
14,29% 

2 
1,90% 

IV 
zasypisko 

fundamentów kocioła 
140 

100,00% 
59 

42,14% 
4 

2,86% 
56 

40,00% 
11 

7,86% 
10 

7,14% 

XII IIIf 
20 

100,00% 
4 

20,00% 
- 

10 
50,00% 

5 
25,00% 

1 
5,00% 

C 

XII Vc 
27 

100,00% 
19 

70,37% 
- 

5 
18,52% 

3 
11,11% 

- 

Razem grupa warstw C 
187 

100,00% 
82 

43,85% 
4 

2,14% 
71 

37.97% 
19 

10,16% 
11 

5,88% 
IV XII 14 6 - 8 - - 
VII VIa 2 1 - 1 - - 
XII IIIe 10 6 - 4 - - 

XII IV 
65 

100,00% 
24 

36,92% 
- 

30 
46,15% 

7 
10,76% 

4 
6,15% 

D 

XII Vd 7 2 - 3 2 - 

Razem grupa warstw D 
98 

100,00% 
39 

39,79% 
- 

46 
4694% 

9 
9,18% 

4 
4,08% 

E XII IIId 16 7 - 5 4 - 
Razem grupa warstw E 16 7 - 5 4 - 

Ogółem warstwy okresu I 
1128 

100,00% 
453 

40,16% 
42 

3,72% 
394 

34,92% 
157 

13,92% 
82 

7.27% 
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Tabela 33. Siwe garnki z kulistym dnem w warstwach okresu I między połową XIII a połową XIV w.
Table 33. Greyware pots with spherical bottoms in layers of period between the mid-13th and the mid-14th century
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Tabela 34. Rozkład materiałów zabytkowych w częściach sakralnej i świeckiej zamku z okresu 1346–1575 r.
Table 34. Distribution of archaeological materials in sacral and secular parts of Szczecin castle in the period 1346-1575

Cz sakralna Cz wiecka 
Grupy przedmiotów 

n % n % 
Ogółem 7538 100,00 3659 100,00 

Przedmioty 346 4,59 363 9,92 
Ułamki naczy glinianych 5217 69,20 2179 59,55 
Kafle - - 34 0,93 
Ceramika budowlana 23 0,30 149 4,07 
Koci zwierzce 1952 25,89 934 25,53 

Tabela 35. Zestawienie ilościowo-procentowe przedmiotów w grupach surowcowych z części sakralnej i świeckiej  
  szczecińskiego zamku w okresie 1346–1575 r.
Table 35. Quantitative and percentage description of the artefacts in raw material groups from sacral and secular  
  parts of Szczecin castle in the period 1346-1575

Ogółem Cz sakralna Cz wiecka 
Przedmioty 

n % n % n % 
elazne 328 46,26% 227 65,60% 101 27,82% 
uel 30 4,22% 16 4,62% 14 3,86% 
metale kolorowe 39 5,50% 20 5,78% 19 5,23% 
szklane 159 22,42% 70 20,23% 89 24,52% 
bursztynowe 2 0,28% 1 0,29% 1 0,28% 
kamienne 7 0,99% 5 1,44% 2 0,55% 
gliniane 3 0,42% 3 0,86% - - 
kociane 4 0,56% 2 0,58% 2 0,55% 
z poroa 3 0,42% 2 0,58% 1 0,28% 
drewniane 6 0,85% - - 6 1,65% 
skórzane 127 17,91% - - 127 34,98% 
tkaniny 1 0,14% - - 1 0,28% 

Razem 709 100,00% 346 100,00% 363 100,00% 

Tabela 36. Zestawienie ilościowo-procentowe zespołów ceramicznych z części sakralnej i świeckiej  
  szczecińskiego zamku w okresie 1346–1575 r.
Table 36. Quantitative and percentage description of the pottery assemblages from sacral and secular  
  parts of Szczecin castle in the period 1346-1575 

Cz sakralna Cz wiecka 
Rodzaje ceramiki 

n % n % 

Ogółem 5183 100,00% 2163 100,00% 

Ceramika o fakturze wczesnoredniowiecznej 3120 6,19% 1045 48,72% 

Razem ceramika pónoredniowieczna 2059 39,72% 1108 51,23% 

Naczynia siwe 1888 36,43% 1038 47,99% 

Naczynia kamionkowe 153 2,95% 66 3,05% 

Naczynia ceglaste z polew 5 0,10% 2 0,04% 

Naczynia z innych glin 13 0,25% 2 0,04% 

Naczynia nowoytne 4 0,08% 10 0,46% 
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Tabela 37. Część sakralna zamku. Zestawienie rodzajów ceramiki naczyniowej w obrębie wydzielonych  
  grup nawarstwień
Table 37. The sacral part of the castle. Description of the types of pottery within separated groups of layers 
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Tabela 38. Część świecka zamku. Zestawienie rodzajów ceramiki naczyniowej w obrębie wydzielonych  
  grup nawarstwień
Table 38. The secular part of the castle. Description of the types of pottery within separated groups of layers
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Tabela 39. Naczynia rodzin typów G, G1, J, K i R w nawarstwieniach należących do okresu między 1346 a 1575 r.
Table 39.  Families of vessels of types G, G1, J, K, and R in layers belonging to the period between 1346 and 1575

Rodziny typów naczyOkrelone 
typologicznie G G1 J K R 

Czci 
zamku 

Grupa 
warstw 

n % n % n % n % n % n % 
A 77 100,00% 31 40,46% 1 1,29% 38 49,35% 7 9,09% -  

B 12  6  -  5  -  1  

C 108 100,00% 49 45,37% -  45 41,66% 11 10,19% 3 2,78% 

E 55 100,00% 32 58,18% -  18 32,73% 3  2  

F 5  2  -  1  1  1  
Sakralna 

Ogółem 
sakralna 

257 100,00% 120 46,69% 1 0,39% 107 41,63% 22 8,56% 7 2,72% 

A 6  2  -  3  1  -  

B 25  14  -  10  1  -  

D 10  3  -  4  3  -  

F 9  3  -  4  -  2  
wiecka 

Ogółem 
wiecka 

50 100,00% 22 44,00% -  21 42,00% 5 10,00% 2 4,00% 

Razem 307 100,00% 142 46,25% 1 0,33% 128 41,69% 27 8,79% 9 2,93% 

Tabela 40. Zestawienie form naczyń siwych w nawarstwieniach okresu między 1346–1575
Table 40.  Description of the forms of greyware vessels from layers of the period 1346-1575

Okrelone 
typologicznie 

Garnki 
z kulistym 

dnem 

Garnki 
kuliste 

na 
nókach 

Garnki 
z płaskim 

dnem 

Misy, 
miseczki 

Dzbany 
Kubki, 

pucharki Czci 
zamku 

Grupa 
warstw 

n % n % n % n % n % n % n % 

A 53  34  -  2  3  10  4  

B 4  1  -  1  -  2  -  

C 42  25  -  1  1  15  -  

D 3  1  -  -  -  2  -  

E 17  8  -  4  1  4  -  

F 25  24  -  1  -  -  -  

Sakralna 

Ogółem 
sakralna 

144 100,0% 93 64,58% -  9 6,25% 5 3,49% 33 22,91% 4 2,77% 

A 14  7  -  -  1  5  1  

B 35  23  2  1  -  9  2  

D 3  3  -  -  -  -  -  

F 5  1  1  1  -  2  -  

wiecka 

Ogółem 
wiecka 

59 100,0% 34 57,63% 3 5,08% 2 3,39% 1 1,69% 16 27,12% 3 5,08% 

Razem 203 100,0% 127 62,56% 3 1,47% 11 5,42% 6 2,96% 49 24,14% 7 3,49% 
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Tabela 41. Siwe garnki z kulistym dnem w okresie między 1346 a 1575
Table 41. Greyware pots with spherical bottoms in the period 1346-1575
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Tabela 42. Zestawienie form i rodzajów naczyń określonych pod względem typologicznym
Table 42. Description of the forms and types of vessels determined in typological terms

Rodzaje naczy Siwaki Ceglaste Z białej gliny Z ółtej gliny Ogółem 

Garnki 3 48 41 19 111 

Pokrywy - 2 1 - 3 

Rondle - 6 23 6 35 

Patelnie - 4 7 2 13 

Rynienki - 1 - - 1 

Miski, miseczki 9 22 15 7 53 

Talerze - 16 13 2 31 

Dzbany - 4 5 4 13 

Kubki - 5 5 1 11 

Kufle - 4 - - 4 

Czarka - 1 - 1 2 

Flasza - 1 - - 1 

Podstawka - - 1 - 1 

Naczynia apteczne - 3 - - 3 

Razem 12 117 111 42 282 

Tabela 43. Zestawienie typów, odmian i rodzajów garnków z okresu 1575–1637 r.
Table 43.  Description of the types, varieties and kinds of pots from the period 1575-1637

Typ Odmiana Siwaki Ceglaste Z białej gliny Z ółtej gliny Ogółem 

I 
1 
2 
3 

- 
- 
- 

8 
4 
6 

11 
1 
2 

2 
1 
3 

21 
6 

11 
II - 1 - - 1 

III 

1 
2 
3 
4 

1 
1 
- 
- 

3 
- 
1 
1 

4 
2 
1 
1 

- 
2 
- 
2 

8 
5 
2 
4 

IV 
1 
2 

- 
- 

5 
3 

2 
- 

2 
- 

9 
3 

V 
1 
2 
3 

- 
- 
- 

- 
1 
- 

1 
- 
- 

- 
- 
2 

1 
1 
2 

VI - - - 1 - 1 
VII - - 4 1 1 6 

VIII 
1 
2 
3 

- 
- 
- 

3 
- 
- 

3 
2 
1 

- 
- 
- 

6 
2 
1 

IX 
1 
2 
3 

- 
1 
- 

1 
- 
2 

- 
3 
- 

- 
1 
1 

1 
5 
3 

X 

1 
2 
3 
4 

- 
- 
- 
- 

2 
- 
1 
1 

1 
1 
- 
- 

1 
1 
- 
- 

4 
2 
1 
1 

XI - - - 3 - 3 
XII - - 1 - - 1 

Razem 3 48 41 19 111 
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Tabela 44. Zestawienie ilościowe rodzajów naczyń rodzimych z okresu od około połowy XVII w.  
  (obejmuje okazy określone pod względem funkcjonalnym i typologicznym)
Table 44. Quantitative description of the kinds of local vessels of the period from about the mid-17th century  
  (including specimens determined in functional and typological terms)

Rodzaje naczy Ceglaste Z białej gliny Z ółtej gliny Ogółem 

Garnki 19 33 3 55 

Pokrywy 1 1  2 

Rondle 5 5 6 16 

Patelnie 2 1  3 

Miski, miseczki 5 6 3 14 

Talerze 9 14 3 26 

Dzbany 1 2  3 

Kubki 1 2  3 

Razem 43 64 15 122 

Tabela 45. Zestawienie typów i odmian garnków z okresu od około połowy XVII w.
Table 45.  Description of the types and varieties of pots of the period from about the mid-17th century

Typ Odmiana Ceglaste Z białej gliny Z ółtej gliny Ogółem 

1 3 2 1 6 

2 1 - - 1 I 

3 1 4 - 5 

II - 1 - - 1 

1 2 1 - 3 

2 1 3 - 4 

3 1 3 - 4 
III 

4 - 1 - 1 

IV 2 2 2 - 4 

1 - 1 - 1 

2 2 3 - 5 V 

3 - 1 - 1 

VI - 5 2 2 9 

1 - 1 - 1 

2 - 1 - 1 VIII 

3 - 2 - 2 

1 - 3 - 3 
IX 

2 - 3 - 3 

Razem 19 33 3 55 
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Tabela 46. Zestawienie wymiarów fajansowych pojemników aptekarskich z obiektu nr 21 w wykopie VII  
  pochodzących z okresu po 1667 r.
Table 46. Description of the dimensions of faience drug containers from feature No. 21 in the trench VII  
  dated to the period after 1667
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Ryc. 1. Lokalizacja zamku książąt pomorskich w obrębie Starego Miasta w Szczecinie
 A – zamek książęcy; B – Podzamcze. 1 – kościół św. św. Piotra i Pawła; 2 – klasztor cysterek; 3 – kościół 

NMP; 4 – kościół św. Jakuba; 5 – kościół św. Mikołaja; 6 – ratusz staromiejski; 7 – kościół św. Jana;  
8 – kościół św. Jerzego (oprac. E. Cnotliwy)

Fig. 1. Location of the Pomeranian dukes’ castle in the Old Town in Szczecin
 A – ducal castle; B – Podzamcze (outer enclosure). 1 – St St Peter and Paul’s church; 2 – Cistercian 

monas tery; 3 – Church of Our Lady; 4 – St James’s church; 5 – St Nicholas’ church; 6 – Old Town Hall;  
7 – St John’s church; 8 – St George’s church (prepared by E. Cnotliwy)
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Ryc. 2. Rozmieszczenie wykopów archeologicznych będących przedmiotem opracowania (oprac. E. Cnotliwy)
Fig. 2. Location of the archaeological trenches described in this work (prepared by E. Cnotliwy)
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Ryc. 3. Wykop IV. Profil północny. Nawarstwienia stykające się z obiektem nr 21 (wg R. Rogosza 1992)
Fig. 3. Trench IV. North section. Layers in relation to feature No. 21 (after R. Rogosz 1992)
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Ryc. 4. Wykop IV. Przedmioty z różnych surowców
 1–3, 5–6 – z gliny; 4 – z kamienia; 7, 9, 10, 12 – z poroża i kości; 8, 11 – z brązu; 13–15 – ze szkła, 16–21 

– z żelaza. 2, 4, 6 – z warstwy XII; 3, 16 – z XIc; 17, 20 – z XIb: 5 – z XI; 10, 18 – z Xf; 13, 21 – z IXf;  
7 – z IX; 1, 9, 12 – z VIIIa; 14 – z VIIa; 8, 15, 19 z VII; 11 – z VIf (wg R. Rogosza 1992)

Fig. 4. Trench IV. Artefacts made from different materials
 1–3, 5–6 – clay; 4 – stone; 7, 9, 10, 12 – antler and bone; 8, 11 – bronze; 13–15 – glass; 16–21 – iron.  

2, 4, 6 – from layer XII; 3, 16 – from layer XIc; 17, 20 – from layer XIb; 5 – from layer XI; 10, 18 – from 
layer Xf; 13, 21 – from layer IXf; 7 – from layer IX; 1, 9, 12 – from layer VIIIa; 14 – from layer VIIa;  
8, 15, 19 – from layer VII; 11 – from layer VIf (after R. Rogosz 1992)
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Ryc. 5. Wykop IV. Ceramika późnośredniowieczna – naczynia siwe
 Garnki z kulistym dnem: 1 – typ I.1; 2 – typ II; 3, 4 – typ III.1; 5–8 – typ III.2; 9 – typ IV; 10 – typ V; 

garnki z płaskim dnem: 11 – typ IV, 12 – typ VI. 6 – z warstwy XIII; 3, 4, 8–10 – z warstwy XIc–b, XI i X;  
7 – z warstwy Xf; 5 – z warstwy IX; 2 – z warstwy VIII; 11, 12 – z warstwy VIIa; 1 – z warstwy VI (wybór 
wg R. Rogosza 1992)

Fig. 5. Trench IV. Late medieval pottery – greyware
 Pots with spherical bottoms: 1 – type I.1; 2 – type II; 3, 4 – type III.1; 5–8 – type III.2; 9 – type IV;  

10 – type V; pots with flat bottoms: 11 – type IV; 12 – type VI. 6 – from layer XIII; 3, 4, 8–10 – from lay-
ers XIc–b, XI and X; 7 – from layer Xf; 5 – from layer IX; 2 – from layer VIII; 11, 12 – from layer VIIa;  
1 – from layer VI (selection after R. Rogosz 1992)
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Ryc. 6. Wykop IV. Ceramika późnośredniowieczna. Dzbany siwe
 8 – typ I.1; 1, 4, 5 i 10 – typ I.2; 2, 3, 9 i 11 – typ I.3; 6 – typ I.4; 12 – typ II; 13, 14 – typ IV; 7 – typ IV?  

1 – z warstwy XIII; 2–5, 7 – z warstw XIa, XI i X; 8, 13, 14 – z warstw Xf i IXf; 9, 12 – z warstwy IX;  
10 – z warstwy VIIf; 6 – z warstwy VII; 11 – z warstwy Va (wg R. Rogosza 1992)

Fig. 6. Trench IV. Late medieval pottery. Greyware jugs
 8 – Type I.1; 1, 4, 5 and 10 – type I.2; 2, 3, 9 and 11 – type I.3; 6 – type I.4; 12 – type II; 13, 14 – type IV; 

7 – type IV? 1 – from layer XIII; 2–5, 7 – from layers XIa, XI and X; 8, 13, 14 – from layers Xf and, IXf;  
9, 12 – from layer IX; 10 – from layer VIIf; 6 – from layer VII, 11 – from layer Va (after R. Rogosz 1992)
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Ryc. 7. Wykop IV i VII. Fragmenty naczyń kamionkowych
 Kamionka czerwonawa: dzbanuszki: 1–3 typ I; 4–6 typ II; dno – 7; kamionka biała – siegburska: dzba-

nuszki: 8–10 typ II; miseczka – 11. 1, 2, 5, 6, 11 – z warstw XIc, XI i X; 8 – z warstwy XII; 3, 4, 9, 10 – 
z warstwy IX; 7 – wykop VII, warstwa VI (wg: R. Rogosza 1992)

Fig. 7. Trenches IV and VII. Fragments of stoneware vessels
 Reddish stoneware: small jugs: 1–3 type I; 4–6 type II; bottom – 7; white Siegburg stoneware: small jugs:  

8–10 type II; bowl – 11. 1, 2, 5, 6, 11 – from layers XIc, XI and X; 8 – from layer XII; 3, 4, 9, 10 – from 
layer IX; 7 – trench VII, layer VI (after R. Rogosz 1992)
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Ryc. 8. Wykop V. Przedmioty i ułamki naczyń glinianych
 4, 5, 9, 13, 17–20 – z żelaza; 2, 12 – ze szkła, 3 – z bursztynu; 10 – z gliny; 1, 6, 7, 11 – ułamki naczyń  

o fakturze wczesnośredniowiecznej; 8 i 14–16 – ułamki naczyń siwych. 1–10 – z warstwy IIc; 11, 14–16 – 
z warstwy IIb; 12, 13 i 18–20 – z warstwy IIa (rys. R. Kamiński)

Fig. 8. Trench V. Artefacts and fragments of pottery
 4, 5, 9, 13, 17–20 – iron; 2, 12 – glass; 3 – amber; 10 – clay; 1, 6, 7, 11 – pottery of early medieval surface 

quality; 8 and 14–16 – greyware pottery fragments. 1–10 – from layer IIc; 11, 14–16 – from layer IIb; 12, 
13 and 18–20 – from layer II (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 9. Wykop VI. Rzut poziomy i profil obiektu nr 19 (nawarstwienia oznaczono wg E. Cnotliwego 1980)
Fig. 9. Trench VI. Plan and section of feature No. 19 (layers marked after E. Cnotliwy 1980)
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Ryc. 10. Wykop VI. Obiekt nr 19. Ceramika i przedmioty żelazne
 Garnki z kulistym dnem: 1 – typ III.1; 2 – typ III.1; dzbanki siwe: 3 – typ I.1, 5 – typ I.2; 6 – typ I.4;  

7 – dno, 8 – nóżka, 9 – grot bełtu, 10 – gwoźdź żelazny. 1–2 – z warstwy I; 3–5 – z warstwy V;  
6–8 – z warstwy VIII (wybór wg E. Cnotliwego 1980)

Fig. 10. Trench VI. Feature No. 19. Pottery and iron artefacts
 Pots with spherical bottoms: 1 – type III.1; 2 – type III.1; greyware jugs: 3 – type I.1; 5 – type I.2; 6 – type 

I.4; 7 – bottom; 8 – foot; 9 – head of crossbow bolt; 10 – iron nail. 1–2 – from layer I; 3–5 – from layer V; 
6–8 – from layer VIII (selection after E. Cnotliwy 1980)
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Ryc. 11. Wykop VI. Obiekt nr 19, warstwa 1. Przedmioty ze skóry
 1 – przyszwa płytkiego buta i jego rekonstrukcja, 2 – skóra z negatywem wyciętej przyszwy, 3 – przed-

miot, 4 – podeszwa wielowarstwowa (wg E. Cnotliwego 1980)
Fig. 11. Trench VI. Feature No. 19, layer 1. Leather artefacts
 1 – vamp of a shoe and its reconstruction; 2 – piece of leather with vamp negative; 3 – item; 4 – multilayer 

sole (after E. Cnotliwy 1980)
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Ryc. 12. Wykop VI. Obiekt nr 19, warstwa 4. Zdobione podeszwy skórzane (wg E. Cnotliwego 1980)
Fig. 12. Trench VI. Feature No. 19, layer 4. Decorated leather soles (after E. Cnotliwy 1980)
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Ryc. 13. Wykop VI. Obiekt nr 19, warstwa 1. Drewniane miseczki toczone
 1 – grupa IA, 2 – grupa IIB (rys. R. Kamiński)
Fig. 13. Trench VI. Feature No. 19, layer 1. Turned wooden bowls
 1 – group IA; 2 – group IIB (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 14. Wykop VI. Obiekt nr 19, warstwa 1. Obustronnie toczona miska drewniana grupy IIA (rys. R. Kamiński)
Fig. 14. Trench VI. Feature No. 19, layer 1. A two-sided turned wooden bowl of group IIA (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 15. Wykop VI. Obiekt nr 19. Drewniane miseczki klepkowe – czarki
 1 – z warstwy 1; 2 – z warstwy 3 (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 15. Trench VI. Feature No. 19. Stave-built wooden bowls – cups
 1 – from layer 1; 2 – from layer 3 (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 16. Wykop VI. Obiekt nr 19. Miseczki
 1, 2 – toczone; 3, 4 – klepkowe. 1–3 – z warstwy 1, 4 – z warstwy 3 (fot. G. Solecki)
Fig. 16. Trench VI. Feature No. 19. Bowls
 1, 2 – turned; 3, 4 – stave-built. 1–3 – from layers 1; 4 – from layer 3 (photo G. Solecki)
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Ryc. 17. Wykop VI. Obiekt nr 19, warstwa 3. Drewniane naczynie toczone (fot. G. Solecki)
Fig. 17. Trench VI. Feature No 19, layer 3. Turned wooden vessel (photo G. Solecki)
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Ryc. 18. Wykop VI. Obiekt nr 20. Przedmioty i ułamki naczyń glinianych
 1 – z warstwy IX; 4 – z warstwy VII; 3, 5 – z warstwy VI; 9–12 – z warstwy I; 2, 6–8 – z wkopu związane-

go z budową obiektu nr 20 (rys. R. Kamiński)
Fig. 18. Trench VI. Feature No. 20. Artefacts and pottery fragments
 1 – from layer IX; 4 – from layer VII; 3, 5 – from layer VI; 9–12 – from layer I; 2, 6–8 – from the cut as-

sociated with the construction of feature No. 20 (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 19. Wykop VI. Naczynie drewniane z wkopu związanego z budową obiektu nr 20 (rys. R. Kamiński)
Fig. 19. Trench VI. Wooden vessel from the cut associated with the construction of feature No. 20 
 (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 20. Przedmioty żelazne i naczynia szklane
 1, 5 – z wykopu IV, z warstwy VIIa (1) i XIc (5); pozostałe z wykopu VII: z warstwy VIb (7), z warstwy  

VIa (3), z warstwy V (4), z warstwy III (2, 3), z warstwy II (6, 8–14) (rys. R. Kamiński)
Fig. 20. Iron artefacts and glass vessels
 1, 5 – from trench IV, layer VIIa (1) and XIc (5); the rest from trench VII: from layer VIb (7), from layer 

VIa (3), from layer V (4), from layer III (2, 3), from layer II (6, 8–14) (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 21. Wykop VII. Przedmioty z żelaza (1–11, 13–16) i z poroża (12)
 1 – z warstwy VI; 2 – z warstwy VIa; 14 – z warstwy Vb; 11, 13 i 15 – z warstwy Va; 12 – z warstwy V;  

16 – z warstwy IV; 3, 6 – z grobu nr 3; 4, 5, 7–10 – z grobu 4b (rys. R. Kamiński)
Fig. 21. Trench VII. Iron (1–11, 13–16) and antler artefacts (12)
 1 – from layer VI; 2 – from layer VIa; 14 – from layer Vb; 11, 13 and 15 – from layer Va; 12 – from layer V; 

16 – from layer IV; 3, 6 – from grave No. 3; 4, 5, 7–10 – from grave No. 4b (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 22. Wykop VII. Przedmioty żelazne (1, 2, 6–8, 10–15); szklane (3); gliniane (4); kamienne (5) i kościane (9)
 1–8, 12, 13 – z warstwy III; 9–11, 14, 15 – z warstwy II (rys. R. Kamiński)
Fig. 22. Trench VII. Artefacts made of iron (1, 2, 6–8, 10–15); glass (3); clay (4); stone (5) and bone (9)
 1–8, 12, 13 – from layer III; 9–11, 14, 15 – from layer II (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 23. Wykop VII. Fragmenty nowożytnych naczyń glinianych
 2 i 6 – z warstwy III; pozostałe z warstwy II (rys. R. Kamiński)
Fig. 23. Trench VII. Post-medieval pottery fragments
 2 and 6 – from layer III; the others are from layer II (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 24. Wykop VII. Fragmenty nowożytnych naczyń glinianych
 3 – z warstwy III; pozostałe z warstwy II (rys. R. Kamiński)
Fig. 24. Trench VII. Post-medieval pottery fragments
 3 – from layer III; the others from layer II (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 25. Wykop VII. Fragmenty naczyń kamionkowych z warstwy II
 1–4 – dzbany; 5 – fragment kufla (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 25. Trench VII. Stoneware pottery fragments from layer II
 1–4 – jugs; 5 – fragment of a tankard (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 26. Wykop XII, warstwa IV.
 Przedmioty z żelaza (1–13); z brązu lub miedzi (14–16); ze szkła (17, 18); ołowiu (19); z kości (20, 22) 

i kamienia (21) (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 26. Trench XII, layer IV.
 Artefacts made of iron (1–13); bronze or copper (14–16); glass (17, 18); lead (19); bone (20, 22) and stone 

(21) (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 27. Wykop XII, warstwa IV, jama-piwniczka.
 Przedmioty z żelaza (1, 2, 4); fragment okładziny grzebienia (3) (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 27. Trench XII, layer IV, pit-cellar.
 Artefacts made of iron (1, 2, 4); a comb plate fragment (3) (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 28. Wykop XII, warstwa IV, jama-piwniczka.
 Fragmenty obuwia skórzanego (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 28. Trench XII, layer IV, pit-cellar. 
 Fragments of leather footwear (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 29. Wykop XII, warstwa IV, jama-piwniczka. Garnki z kulistym dnem typu I – siwaki
 1–2 – odmiana 1; 3–6 – odmiana 2 (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 29. Trench XII, layer IV, pit-cellar. Pots with spherical bottoms of type I – greyware
 1–2 – variety 1; 3–6 – variety 2 (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 30. Wykop XII. Przedmioty z żelaza (1–5, 7, 10); z brązu (8); ze szkła (9) i z kości (6)
 1, 8 – z warstwy VIc; 4 – z warstwy VIb; 3, 6, 7, 9 – z warstwy VIa; 2, 5 – z warstwy  VI; 10 – z wkopu do 

ceglanego kanalika (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 30. Trench XII. Artefacts made of iron (1–5, 7, 10); bronze (8); glass (9) and bone (6)
 1, 8 – from layer VIc; 4 – from layer VIb; 3, 6, 7, 9 – from layer VIa; 2, 5 – from layer VI; 10 – from excava-

tion of the brick canal (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 31. Wykop XII, warstwa VIc. Brakteat krzyżacki z XIII–XIV w. (fot. G. Solecki)
Fig. 31. Trench XII, layer VIc. Teutonic Order’s bracteate from the 13th–14th century (photo G. Solecki)
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Ryc. 32. Wykop XII, warstwa VIc. Okucie z blachy brązowej (fot. G. Solecki)
Fig. 32. Trench XII, layer VIc. Bronze sheet fitting (photo G. Solecki)
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Ryc. 33. Wykop XII, warstwa VIa. Płaska dachówka z obudowy ceglanego kanalika (fot. G. Solecki)
Fig. 33. Trench XII, layer VIa. Roofing tile from the lining of the brick canal (photo G. Solecki)
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Ryc. 34. Wykop XII, warstwa VI. Gotycka cegła formowana zastosowana w posadzce furty (obiekt nr 6a) 
 (fot. G. Solecki)
Fig. 34. Trench XII, layer VI. Gothic moulded brick found in the gateway’s floor (feature No. 6a)
 (photo G. Solecki)
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Ryc. 35. Wykop XII. Uszkodzone dachówki-gąsiory
 1 – z warstwy VI; 2 – z warstwy IIa (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 35. Trench XII. Damaged ridge tiles
 1 – from layer VI; 2 – from layer IIa (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 36. Wykop XII. Przedmioty z żelaza (2, 7– 10); z brązu (1, 3); ze szkła (4) i poroża (5, 6)
 3–5 – z warstwy IIId; 2, 6, 7, 9, 10 – z warstwy IIIe; 1, 8 – z warstwy IIIf (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 36. Trench XII. Artefacts made of iron (2, 7–10); bronze (1, 3); glass (4) and antler (5, 6)
 3–5 – from layer IIId; 2, 6, 7, 9, 10 – from layer IIIe; 1, 8 – from layer IIIf (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 37. Wykop XII. Przedmioty z żelaza (1–6, 9–14); z brązu (7, 8); ze szkła (17, 18); z kości (15); z kamienia 
(19) i z gliny (16)

 3, 5, 7–18 – z warstwy Va; 1, 2, 4 – z warstwy Vb; 6 , 19 – z warstwy Vc (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 37. Trench XII. Artefacts made of iron (1–6, 9–14); bronze (7, 8); glass (17, 18); bone (15); stone (19) and 

clay (16)
 3, 5, 7–18 – from layer Va; 1, 2, 4 – from layer Vb; 6, 19 – from layer Vc (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 38. Wykop XII. Wybór ułamków naczyń o fakturze wczesnośredniowiecznej
 1–3 – naczynia typu G; 4–5 – naczynia typu J.
 1 – z warstwy IIIf; 5 – z warstwy IIIe; 2–4 – z warstwy VIc (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 38. Trench XII. Selection of pottery fragments of early medieval surface quality
 1–3 – G type vessels; 4–5 – J type vessels.
 1 – from layer IIIf; 5 – from layer IIIe; 2–4 – from layer VIc (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 39. Wykop XII. Ułamki importowanych naczyń ceglastych z polewą
 1 – z warstwy I; 9 – z warstwy IIIf; 4, 6 – z warstwy IV; 2, 5, 7 – z warstwy Va; 3 – z warstwy VIc,  

8 – z jamy grobowej 7/77. Barwy polewy: 1 – żółta, 2 – żółtobrązowa, 3 – brązowa, 4 – jasnobrązowa,  
5 – zielona, 6 – żółtozielona, 7 – czarna; cienka linia przy profilu wskazuje zasięg polewy (rys. T. Kordys)

Fig. 39. Trench XII. Fragments of imported brick-red vessels with glaze
 1 – from layer I; 9 – from layer IIIf; 4, 6 – from layer IV; 2, 5, 7 – from layer Va; 3 – from layer VIc;  

8 – from grave pit 7/77. The colours of glaze: 1 – yellow; 2 – yellow-brown; 3 – brown; 4 – light brown; 
5 – green; 6 – yellow-green and 7 – black. The thin line along the cross-section indicates the glaze’s range 
(drawing T. Kordys)
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Ryc. 40. Wykop XII. Fragmenty importowanych naczyń glinianych
 1 – z warstwy VIc; 2, 3 – z warstwy Va (rys. T. Kordys)
Fig. 40. Trench XII. Fragments of imported pottery
 1 – from layer VIc; 2, 3 – from layer Va (drawing T. Kordys)
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Ryc. 41. Wykop XII. Fragmenty przybrzeżne ceglastych kafli garnkowych
 1 – z warstwy IV; 2, 3 – z warstwy IIIa (rys. T. Kordys)
Fig. 41. Trench XII. Fragments of rim parts of brick-red pot-shaped stove tiles
 1 – from layer IV; 2, 3 – from layer IIIa (drawing T. Kordys)
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Ryc. 42. Lokalizacja wykopów w południowym skrzydle zamku (wg E. Cnotliwego, T. Nawrolskiego, 
 R. Rogosza 1972)
Fig. 42. Location of trenches in the south wing of the castle (after E. Cnotliwy, T. Nawrolski and R. Rogosz 1972)



381

Ryciny

Ry
c.

 4
3.

 S
kr

zy
dł

o 
po

łu
dn

io
w

e.
 P

ro
fil

 w
yk

op
u 

nr
 7

2-
3

 
1 

– 
cz

ar
na

 p
ró

ch
ni

ca
 z

 g
ru

ze
m

; 2
 –

 c
za

rn
a 

pr
óc

hn
ic

a;
 3

 –
 g

lin
a;

 4
 –

 sp
ia

sz
cz

on
a 

pr
óc

hn
ic

a;
 5

 –
 z

ap
ra

w
a 

w
ap

ie
nn

a;
 6

 –
 p

ia
se

k;
 7

 –
 k

am
ie

ni
e;

 8
 –

 c
eg

ła
; 

 
9 

– 
gr

uz
 c

eg
la

ny
 (w

g 
E

. C
no

tli
w

eg
o,

 T
. N

aw
ro

ls
ki

eg
o,

 R
. R

og
os

za
 1

97
2)

Fi
g.

 4
3.

 T
he

 so
ut

he
rn

 w
in

g.
 S

ec
tio

n 
of

 tr
en

ch
 N

o.
 7

2-
3

 
1 

– 
bl

ac
k 

hu
m

us
 w

ith
 r

ub
bl

e;
 2

 –
 b

la
ck

 h
um

us
; 3

 –
 c

la
y;

 4
 –

 s
an

dy
 h

um
us

; 5
 –

 li
m

e 
m

or
ta

r;
 6

 –
 s

an
d;

 7
 –

 s
to

ne
s;

 8
 –

 b
ri

ck
; 9

 –
 b

ri
ck

 r
ub

bl
e 

(a
ft

er
 E

. C
no

tli
w

y, 
T

. N
aw

ro
ls

ki
 a

nd
 R

. R
og

os
z 

19
72

)



382

Ryciny

Ryc. 44. Skrzydło południowe. Wykop nr 72–3. Fragmenty naczyń szklanych
 1, 4, 7–10 – z warstwy I; 2, 3, 5, 6 – z wkopu do filara (wybór wg E. Cnotliwego, T. Nawrolskiego,  

R. Rogosza 1972)
Fig. 44. The southern wing. Trench No. 72-3. Fragments of glass vessels
 1, 4, 7–10 – from layer I; 2, 3, 5, 6 – from a pillar cut (selection after E. Cnotliwy, T. Nawrolski and  

R. Rogosz 1972)
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Ryc. 46. Dziedziniec menniczy. Piwniczka – obiekt nr 18. Fragmenty długich okładzin kościanych zdobiących 
 łoże kuszy (fot. G. Solecki)
Fig. 46. Dziedziniec menniczy (mint courtyard). Cellar – feature No. 18. Fragments of the long bone lining 
 decorating the crossbow’s tiller (photo G. Solecki)
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Ryc. 47. Dziedziniec menniczy. Piwniczka – obiekt nr 18. Okładziny kościane zdobiące łoże kuszy 
 (fot. G. Solecki)
Fig. 47. Dziedziniec menniczy (mint courtyard). Cellar – feature No. 18. Bone lining decorating the crossbow’s 
 tiller (photo G. Solecki)
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Ryc. 48. Typy i odmiany garnków z kulistym dnem – naczynia siwe (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 48. Types and varieties of pots with spherical bottoms – greyware (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 49. Typy partii przybrzeżnych garnków z płaskim dnem – naczynia siwe (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 49. Types of rims of pots with flat bottoms – greyware (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 50. Typy partii przybrzeżnych mis – naczynia siwe
 1–7 – typ I; 8–11 – typ II; 12 – typ III; 13–15 – formy specjalne (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 50. Types of rims of bowls – greyware
 1–7 – type I; 8–11 – type II; 12 – type III; 13–15 – special forms (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 51. Typy partii przybrzeżnych miseczek – naczynia siwe (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 51. Types of rims of bowls – greyware (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 52. Typy I–IV dzbanów – naczynia siwe (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 52. Types I–IV of jugs – greyware (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 53. Partie przybrzeżne małych form naczyń siwych
 Kubki (1, 3, 5, 8, 10); pucharki (4, 6, 7, 11); kubki lub pucharki (2, 9); 1–3 – z wykopu IV: 1, 3 – z warstwy 

IX; 2 – z warstwy VII; pozostałe z wykopu XII: 4, 5 – z warstwy IV; 8, 9 – z warstwy Va; 11 – z warstwy 
VI; 7 z warstwy VIa; 10 – z warstwy VIb (rys. J. Marcinkowska)

Fig. 53. Rim parts of small greyware vessels
 Mugs (1, 3, 5, 8, 10); beakers (4, 6, 7, 11); mugs or beakers (2, 9). 1–3 – from trench IV: 1, 3 – from layer 

IX; 2 – from layer VII; the rest from trench XII: 4, 5 – from layer IV; 8, 9 – from layer Va; 11 – from layer 
VI; 7 – from layer VIa; 10 – from layer VIb (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 54. Typy I–III den naczyń siwych (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 54. Types I–III of bottoms of greyware vessels (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 55. Typy IV–V den naczyń siwych (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 55. Types IV–V of bottoms of greyware vessels (drawing J. Marcinkowska)
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Ryc. 56. Fragmenty rodzimych naczyń ceglastych
 2 – z wykopu VI, z wkopu związanego z budową obiektu nr 20a; pozostałe z wykopu XII: 1 – z warstwy 

IIId, 3 – z warstwy IV (rys. J. Marcinkowska)
Fig. 56. Fragments of local brick-red pottery
 2 – from trench VI, from the cut associated with the construction of feature No. 20a; the rest from trench 

XII: 1 – from layer IIId; 3 – from layer IV (drawing J. Marcinkowska)



395

Ryciny

Ryc. 57. Formy naczyń z czerwonofioletowej kamionki
 1–7 – dzbanuszki typu I i II; 8–11 – inne (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 57. Forms of red purple stoneware vessels
 1–7 – jugs of types I and II; 8–11 – others (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 58. Formy naczyń z białej kamionki
 A: 1–4, B – dzbanuszki; C: 1–3 – pucharki; D: 1–4 – inne (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 58. Forms of white stoneware vessels
 A: 1–4, B – jugs; C: 1–3 – beakers; D: 1–4 – others (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 59. Typy den naczyń kamionkowych
 1–6 – kamionka czerwonofioletowa; 7 – kamionka szara; 8–12 – kamionka biała (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 59. Types of stoneware vessels’ bottoms
 1–6 – red purple stoneware; 7 – grey stoneware; 8–12 – white stoneware (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 60. Wykop VII. Drobne przedmioty z obiektu nr 21
 1 – paciorek różańca?; 2–5 – guziki toczone z kości lub poroża; 6–8 – fajki; 9 – gładzik szklany
 1, 7–9 – z warstwy 2; 2–6 – z warstwy 1 (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 60. Trench VII. Small artefacts from feature No. 21
 1 – rosary bead?; 2–5 – buttons turned from bone or antler; 6–8 – pipes; 9 – glass sleeker
 1, 7–9 – from layer 2; 2–6 – from layer 1 (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 60a. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Okładzina z poroża (fot. G. Solecki)
Fig. 60a.  Trench VII, feature No. 21, layer II. Antler lining (photo G. Solecki)
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Ryc. 61. Wykop VII, obiekt nr 21. Łyżka z brązu z warstwy 1 (fot. G. Solecki)
Fig. 61. Trench VII, feature No. 21. Bronze spoon from layer 1 (photo G. Solecki)
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Ryc. 62. Dziedziniec menniczy, obiekt nr 22. Głowa mężczyzny. Rzeźba z piaskowca (fot. G. Solecki)
Fig. 62. Dziedziniec menniczy (mint courtyard), feature No. 22. A sculpture of a man’s head in sandstone
  (photo G. Solecki)
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Ryc. 63. Formy glinianych garnków nowożytnych. Typy I–IV (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 63. Post-medieval pot forms. Types I–IV (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 64. Formy glinianych garnków nowożytnych. Typy V–VII (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 64. Post-medieval pot forms. Types V–VII (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 65. Formy glinianych garnków nowożytnych. Typy VIII–XII (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 65. Post-medieval pot forms. Types VIII–XII (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 66. Formy nowożytnych rondli glinianych. Typy I–VII i forma specjalna (FSP) (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 66. Post-medieval skillet forms. Types I–VII and a special form (FSP) (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 67. Formy nowożytnych patelni glinianych. Typy I–IV (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 67. Post-medieval pan forms. Types I–IV (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 68. Typy nowożytnych mis glinianych. Typy I–VII (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 68. Types of post-medieval bowls. Types I–VII (drawing. E. Cnotliwy)
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Ryc. 69. Typy nowożytnych talerzy glinianych. Typy I–V (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 69. Types of post-medieval plates. Types I–V (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 70. Wykop VII, obiekty nr 21 i 22. Rodzaje naczyń glinianych
 1–3 – dzbany; 4 – flasza; 5–9 – kubki; 10 – czarka; 11 – kufel; 12–14 – pokrywy; 15 – świecznik 
 (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 70. Trench VII, feature No. 21 and 22. Types of pottery vessels
 1–3 – jugs; 4 – flask; 5–9 – mugs; 10 – cup; 11 – tankard; 12–14 – lids; 15 – candlestick 
 (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 71. Wykop VII, obiekt nr 21. Garnki ceglaste (1) i z białej glinki (2, 3)
 1 – typ I, odmiana 3; 2 –  typ II; 3 – typ III. 1, 2 – z warstwy 2; 3 – z warstwy 1 (fot. G. Solecki)
Fig. 71. Trench VII, feature No. 21. Brick-red (1) and white clay pots (2, 3)
 1 – type I, variety 3; 2 – type II; 3 – type III. 1, 2 – from layer 2; 3 – from layer 1 (photo G. Solecki)
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Ryc. 72. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Rondle z białej glinki
 1 – typ II, odmiana 1; 2 – typ II, odmiana 2; 3 – typ III, odmiana 1 (fot. G. Solecki)
Fig. 72. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Skillets made of white clay
 1 – type II, variety 1; 2 – type II variety 2; 3 – type III, variety 1 (photo G. Solecki)
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Ryc. 73. Miseczki z wykopu VII
 1 – typ II, odmiana 2 (ceglasta); 2 – typ III, odmiana 1; 3 – typ III, odmiana 3. 1 – obiekt nr 22; 2 – obiekt 

nr 21, warstwa 1; 3 – obiekt nr 21, warstwa 2 (fot. G. Solecki)
Fig. 73. Bowls from trench VII
 1 – type II, variety 2 (brick-red); 2 – type III, variety 1; 3 – type III, variety 3. 1 – feature No. 22; 2 – fea-

ture No. 21, layer 1; 3 – feature No. 21, layer 2 (photo G. Solecki)
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Ryc. 74. Wykop VII, obiekt nr 21
 1 – patelnia z białej glinki, typ I, odmiana 2 z warstwy 2; 2 – nocnik z żółtej glinki z warstwy 1 
 (fot. G. Solecki)
Fig. 74. Trench VII, feature No. 21
 1 – pan made of white clay, type I, variety 2 from layer 2; 2 – chamber pot made of yellow clay from layer 1 

(photo G. Solecki)
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Ryc. 75. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 1 – talerze
 1–3 – typ III: 1 – odmiana 2 (z żółtej glinki); 2 – odmiana 3 (z białej glinki); 3 – odmiana 4 (z białej  

glinki); 4 – typ V (z fajansu) (fot. G. Solecki)
Fig. 75. Trench VII, feature No. 21, layer 1 – plates
 1–3 – type III: 1 – variety 2 (made of yellow clay); 2 – variety 3 (made of white clay); 3 – variety 4  

(of white clay); 4 – type V (faience) (photo G. Solecki)
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Ryc. 76. Dzbany kamionkowe
 Typu I (1, 2) i typu II (3) z obiektu nr 21, z warstwy 2; kufel z herbem Magdeburga (4) z obiektu nr 22 

(rys. E. Cnotliwy)
Fig. 76. Stoneware jugs
 Type I (1, 2) and type II (3) from feature No. 21, layer 2; tankard with the coat of arms of Magdeburg (4) 

from feature No. 22 (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 77. Naczynia kamionkowe 
 Dzbany typu IV (2) i V (1); flasze typu I (3), II (6), III (4), IV (7) i V (5); naczynie nieokreślonego typu 

(8). Z obiektu nr 21, z warstwy 1 (1) i z warstwy 2 (6); z obiektu nr 22 (3–5, 7, 8); z obiektu nr 23 (2)  
(rys. E. Cnotliwy)

Fig. 77. Stoneware vessels
 Jugs of types IV (2) and V (1) flasks of types I (3), II (6), III (4), IV (7) and V (5); vessel of unspecified 

type (8). From feature No. 21, layer 1 (1) and layer 2 (6); from feature No. 22 (3–5, 7, 8). From feature 
No. 23 (2) (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 78. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 1. Dolna część kamionkowego kufla pokrytego ciemnoniebieską polewą  
kobaltową (fot. G. Solecki)

Fig. 78. Trench VII, feature No. 21, layer 1. Lower part of stoneware tankard covered with dark blue cobalt glaze 
 (photo G. Solecki)
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Ryc. 79. Dziedziniec menniczy, obiekt nr 22. Fragment kamionkowego kufla z herbem Magdeburga 
 (fot. G. Solecki)
Fig. 79. Dziedziniec menniczy (mint courtyard), feature No. 22. Fragment of stoneware tankard with the coat 
 of arms of Magdeburg (photo G. Solecki)
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Ryc. 80. Dziedziniec menniczy, obiekt nr 22. Niebiesko malowane naczynia fajansowe
 1, 2 – wazony; 3 – fragment dzbana; 4 – kubek?; 5 – talerz (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 80. Dziedziniec menniczy (mint courtyard), feature No. 22. Faience vessels painted blue
 1, 2 – vases; 3 – part of jug; 4 – mug?; 5 – plate (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 81. Dzbany fajansowe typu III z wykopu VII
 1 – z obiektu nr 21, z warstwy 2; 2 – z obiektu nr 22 (fot. G. Solecki)
Fig. 81. Faience jugs of type III from trench VII
 1 – from feature No. 21, layer 2; 2 – from feature No. 22 (photo G. Solecki)
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Ryc. 82. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 1. Naczynia z porcelanowego serwisu do kawy
 1 – czarka; 2 – talerzyk; 3 – wystrój tych naczyń (fot. G. Solecki)
Fig. 82. Trench VII, feature No. 21, layer 1. Vessels from a porcelain coffee set
 1 – cup; 2 – plate; 3 – the decoration of these vessels (photo G. Solecki)
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Ryc. 83. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 1. Fragment porcelanowego talerza z II kompletu stołowego 
 (fot. G. Solecki)
Fig. 83. Trench VII, feature No. 21, layer 1. Fragment of a porcelain plate from the II crockery set 
 (photo G. Solecki)
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Ryc. 84. Dziedziniec menniczy, obiekt nr 22. Malowane szklanice (rys. R. Kamiński)
Fig. 84. Dziedziniec menniczy (mint courtyard), feature No. 22. Painted glass beakers (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 85. Szklane naczynia stołowe – szklanice
 1–5, 11 – typu fletowego; 6 – cylindryczna na wysokiej nóżce; 7 – beczułkowata z elementami dekoracji 

malarskiej; 8 – typu „Krautstrunk”; 9, 10 – typu „Römer”. 1, 7 – z obiektu nr 21 z warstwy 2; 2–6, 8 – 
z obiektu nr 22; 9, 10 – z wykopu 72-2 w piwnicy skrzydła południowego; 11 – z wykopu VI, przy Wieży 
Zegarowej (rys. E. Cnotliwy)

Fig. 85. Glass tableware – beakers
 1–5, 11 – flute-type beakers; 6 – cylindrical high-stemmed beakers; 7 – barrel-shaped with painted deco-

ration; 8 – ‘Krautstrunk’ type; 9, 10 – ‘Roemer’ type. 1, 7 – from feature No. 21, layer 2; 2–6, 8 – from 
feature No. 22; 9, 10 – from trench 72-2 in the cellar of the south wing; 11 – from trench VI, excavation at 
Wieża Zegarowa (Clock Tower) (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 86. Szklane naczynia stołowe: kielichy (1–5, 7–9, 12–14) i czarki (6, 10, 11)
 Z obiektu nr 21: 2, 6 – z warstwy 1; 1, 3–5, 7, 10, 11 – z warstwy 2; z obiektu nr 22: 8, 9, 12; z wykopu VI, 

przy Wieży Zegarowej: 13, 14 (rys. R. Kamiński)
Fig. 86. Glass tableware: goblets (1–5, 7–9, 12–14) and cups (6, 10, 11)
 From feature No. 21: 2, 6 – from layer 1; 1, 3–5, 7, 10, 11 – from layer 2; from feature No. 22: 8, 9, 12 from 

trench VI, excavation at Wieża Zegarowa (Clock Tower): 13, 14 (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 87. Butle szklane grupy B i stemple wytwórni
 1 – typ I, odmiana 1; 2 – typ I, odmiana 2; 3, 6 – typ II, odmiana 1; 4 – typ II, odmiana 2; 5, 8 – typ II, 

odmiana 3; 7 – typ III, odmiana 1 (z obiektu nr 21: z warstwy 1 (4, 5, 8–15), z warstwy 2 (3); z obiektu  
nr 22 (1, 2, 6, 7) (rys. R. Kamiński)

Fig. 87. Glass bottles of group B and embossed marks of manufacturers
 1 – type I, variety 1; 2 – type I, variety 2; 3, 6 – type II, variety 1; 4 – type II, variety 2; 5, 8 – type II, variety 

3; 7 – type III, variety 1. From feature No. 21, layer 1 (4, 5, 8–15); from layer 2 (3); from feature No. 22  
(1, 2, 6, 7 (drawing R. Kamiński)
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Ryc. 88. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Malowana butla grupy B, typu III, odmiany 2.
 Jeden z szerszych boków z zachowaną datą 1615 (fot. G. Solecki)
Fig. 88. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Painted bottle of group B, type III, variety 2. 
 One of the broader sides with a preserved date 1615 (photo G. Solecki)
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Ryc. 89. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Ścianka boczna malowanej butli (jak na ryc. 88) (fot. G. Solecki)
Fig. 89. Trench VII, feature No. 21, layer 2. A side of a painted bottle (as in Fig. 88) (photo G. Solecki)
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Ryc. 90. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Szersza ścianka malowanej butli (jak na ryc. 88–89) (fot. G. Solecki)
Fig. 90. Trench VII, feature No. 21, layer 2. A wider side of painted bottle (as in Figs. 88–89) (photo G. Solecki)
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Ryc. 91. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 1. Szklane butle grupy B, typu II
 1 – odmiany 1; 2 – odmiany 2 (fot. G. Solecki)
Fig. 91. Trench VII, feature No. 21, layer 1. Glass bottles of group B, type II
 1 – variety 1; 2 – variety 2 (photo G. Solecki)
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Ryc. 92. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 3. Fragment malowanej szybki witrażowej (fot. G. Solecki)
Fig. 92. Trench VII, feature No. 21, layer 3. Stained glass fragment (photo G. Solecki)
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Ryc. 93. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 1. Szybki witrażowe ze szkła o seledynowym zabarwieniu 
 (fot. G. Solecki)
Fig. 93. Trench VII, feature No. 21, layer 1. Stained glass panels of aquamarine colour (photo G. Solecki)
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Ryc. 94. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Szybki witrażowe (fot. G. Solecki)
Fig. 94. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Stained glass panels (photo G. Solecki)
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Ryc. 95. Szklane słoje apteczne
 1–3 – z warstwy 1 w obiekcie nr 21; 4–7 – z obiektu nr 22 (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 95. Glass drug jars
 1–3 – from layer 1 in feature No. 21; 4–7 – from feature No. 22 (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 96. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Szklane pojemniki aptekarskie (fot. G. Solecki)
Fig. 96. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Glass drug containers (photo G. Solecki)
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Ryc. 97. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Flaszeczka aptekarska grupy A, typu I (fot. G. Solecki)
Fig. 97. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Small drug bottle of group A, type I (photo G. Solecki)
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Ryc. 98. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Flaszeczki aptekarskie grupy A, typu II, odmiany 1 (fot. G. Solecki)
Fig. 98. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Small drug bottles of group A, type II, variety 1 (photo G. Solecki)
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Ryc. 99. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Buteleczki aptekarskie grupy A, typu III (fot. G. Solecki)
Fig. 99. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Small drug bottles of group A, type III (photo G. Solecki)
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Ryc. 100. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 1. Buteleczka grupy A, typu IV, odmiany 2. Pojemność 114 cm3

 (fot. G. Solecki)
Fig. 100. Trench VII, feature No. 21, layer 1. Small bottle of group A, type IV, variety 2. Capacity 114 cm3 
 (photo G. Solecki)
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Ryc. 101. Wykop VII, obiekt nr 21. Ceramiczne pojemniki aptekarskie (6 – z warstwy 1; pozostałe z warstwy 2)
 1–3 – z białej kamionki; 4, 5 – ceglaste, wewnątrz z brązową polewą; 6 – fajansowy biały; 7–9 – fajanso-

we niebiesko malowane z Arnstadt (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 101. Trench VII, feature No. 21. Pottery drug containers (6 – from layer 1; the rest from layer 2)
 1–3 – white stoneware; 4, 5 – brick-red inside with brown glaze; 6 – white faience; 7–9 – blue painted 

faience from Arnstadt (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 102. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Ceglaste naczynie apteczne bez polewy (fot. G. Solecki)
Fig. 102. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Brick-red drug vessel without glaze (photo G. Solecki)
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Ryc. 103. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Naczynka apteczne z białej kamionki, typ I (1, 3) i typ II (2) 
 (fot. G. Solecki)
Fig. 103. Trench VII, feature No. 21, layer 2. White stoneware drug containers, type I (1, 3) and type II (2)
 (photo G. Solecki)
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Ryc. 104. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Pojemniki apteczne z fajansu arnsztackiego, niebiesko malowane 
 (fot. G. Solecki)
Fig. 104. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Arnstadt faience drug containers, painted blue (photo G. Solecki)
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Ryc. 105. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 1. Białe fajansowe pojemniki aptekarskie (fot. G. Solecki)
Fig. 105. Trench VII, feature No. 21, layer 1. White faience drug containers (photo G. Solecki)
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Ryc. 106. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Kafel płytowy z biało-niebieską glazurą kobaltową (fot. G. Solecki)
Fig. 106. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Stove tile with white and blue cobalt glaze (photo G. Solecki)
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Ryc. 107. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Fragmenty kafli gzymsowych z biało-niebieską glazurą 
 (fot. G. Solecki)
Fig. 107. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Fragments of cornice stove tiles with white and blue glaze 
 (photo G. Solecki)
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Ryc. 108. Wykop VII, obiekt nr 21, warstwa 2. Kafel płytowy z zieloną glazurą (fot. G. Solecki)
Fig. 108. Trench VII, feature No. 21, layer 2. Stove tile with green glaze (photo G. Solecki)
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Ryc. 109. Kafel płytowy z godłem króla pruskiego, pokryty ciemnobrązową glazurą. Luźno znaleziony w obrębie 
 zamku (fot. G. Solecki)
Fig. 109. Stove tiles with the coat of arms of the King of Prussia, covered with a dark brown glaze. Found within 
 the castle, context unknown (photo G. Solecki)
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Ryc. 110. Relikty późnośredniowiecznej architektury zamku odkryte w wykopach III, IV i XII
 21 – prezbiterium kościoła; 25 – mur obejścia (cmentarny ?); 27 – stipes ołtarzowy; 210 – posadzka  

w obejściu; 4 – budynek zamkowy; 4a – relikty hypokaustum; 51–2 – słupy fundamentowe muru obron-
nego; 6 – młodszy budynek zamkowy z kancelarią książęcą, 61 – próg furty (rys. M. Dziewanowska)

Fig. 110. Remains of the late medieval architecture of the castle discovered in trenches III, IV and XII
 21 – the chancel of the church; 25 – ambulatory wall (a cemetery one?); 27 – altar support (stipes);  

210 – floor in the ambulatory; 4 – castle building; 4a – remains of hypocaust; 51–2 – foundation pil-
lars of the defensive wall; 6 – younger castle building with ducal office; 61 – gateway threshold  
(drawing M. Dziewanowska)
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Ryc. 111. Wykop IV. Prezbiterium kościoła pod wezwaniem św. Ottona (21) ze starszą fazą podstawy ołtarza (26)
 (wg R. Rogosza 1992)
Fig. 111. Trench IV. The chancel of St Otto’s church (21) with an older phase of the altar base (26) 
 (after R. Rogosz 1992)
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Ryc. 112. Wykop IV. Prezbiterium kościoła (21) z młodszą fazą podstawy ołtarza (27) (wg R. Rogosza 1992)
Fig. 112. Trench IV. The chancel of St Otto’s church (21) with a younger phase of the altar base (27) 
 (after R. Rogosz 1992)
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Ryc. 113. Wykopy IV i XII. Mury prezbiterium kościoła (21) i obejścia (25); bliżej nieokreślony fragment  
fundamentu (28) oraz rozmieszczenie pochówków (rys. M. Dziewanowska)

Fig. 113. Trenches IV and XII. The walls of St Otto’s church chancel (21) and ambulatory (25); an unspecified
 portion of the foundation (28) and the distribution of burials (drawing M. Dziewanowska)
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Ryc. 114. Wykop IV. Prezbiterialna partia kościoła z reliktem młodszej fazy ołtarza. Widok od strony zachodniej 
(fot. G. Solecki)

Fig. 114. Trench IV. The chancel part of the church with the remains of the younger phase of the altar. View from 
 the west (photo G. Solecki)
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Ryc. 115. Wykop IV. Relikty starszej fazy ołtarza. Widok od strony zachodniej (fot. G. Solecki)
Fig. 115. Trench IV. Remains of the older phase of the altar. View from the west (photo G. Solecki)
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Ryc. 116. Wykop IV. Relikty młodszej fazy ołtarza. W lewym narożniku filar renesansowego krużganka. Widok od 
strony zachodniej (fot. G. Solecki)

Fig. 116. Trench IV. Remains of the younger phase of the altar. In the left corner is the pillar of the Renaissance 
 cloister. View from the west (photo G. Solecki)
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Ryc. 117. Wykop IV. Południowe lico podstawy młodszej fazy ołtarza z widocznymi wystającymi resztkami 
 rozebranej posadzki ceglanej. Widok od południa (fot. G. Solecki)
Fig. 117. Trench IV. Southern face on the younger phase of the altar with the visible, protruding remains of 
 the demolished brick floor. View from the south (photo G. Solecki)
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Ryc. 118. Wykop IV. Fragment lica fundamentowego prezbiterialnej części kościoła (fot. G. Solecki)
Fig. 118. Trench IV. Fragment of the foundation face of the chancel part (photo G. Solecki)
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Ryc. 119. Wykop IV. Fragment ceglanego cokołu fundamentowego w kącie między przyporą a zewnętrzną ścianą 
 prezbiterium. Widok od północnego wschodu (fot. G. Solecki)
Fig. 119. Trench IV. Fragment of a brick foundation plinth in the corner between the buttress and the outer 
 chancel wall. View from the north-east (photo G. Solecki)
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Ryc. 120. Wykop VII. Fragment północnej ściany kościoła z przyporą (22); obiekty murowe (9 i 10); obiekt nr 21

 – renesansowa latryna; C – filary krużganka i pochówki ludzkie (rys. M. Dziewanowska)
Fig. 120. Trench VII. Fragment of the north wall of the church with the buttress (22); masonry features 
 (9 and 10); feature No. 21 – the Renaissance latrine; C – pillars of the cloister and burials
 (drawing M. Dziewanowska)
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Ryc. 122. Wykop VII. Wschodnie lico obiektu nr 9 (rys. M. Dziewanowska)
Fig. 122. Trench VII. East face of feature No. 9 (drawing M. Dziewanowska)
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Ryc. 123. Wykop VII. Fragment północnej ściany kościoła z przyporą. Widok od strony zachodniej 
 (fot. G. Solecki)
Fig. 123. Trench VII. Fragment of the north wall of the church with the buttress. View from the west 
 (photo G. Solecki)
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Ryc. 124. Wykop VII. Ogólny widok od strony południowej reliktów architektonicznych (rozmieszczenie por.  
ryc. 120) (fot. G. Solecki)

Fig. 124. Trench VII. General view from the south of the architectural remains (the situation see Fig. 120)  
(photo G. Solecki)
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Ryc. 125. Wykop VII. Lico przypory przy północnej ścianie kościoła, widoczna warstwa wyrównawcza z cegieł 
 (fot. G. Solecki)
Fig. 125. Trench VII. The face of the buttresses at the north wall of the church, visible levelling layer of bricks 
 (photo G. Solecki)
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Ryc. 126. Wykop VII. Południowe lico obiektu nr 9 (fot. G. Solecki)
Fig. 126. Trench VII. Southern face of feature No. 9 (photo G. Solecki)
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Ryc. 127. Wykop VII. Dylatacja między obiektami nr 9 (z lewej) i 10, wyżej lico podstawy Wieży Dzwonów. 
 Widok od strony południowej (fot. G. Solecki) 
Fig. 127. Trench VII. Expansion joint between features No. 9 (left) and No. 10, above the base of the Wieża Dzwonów 
 (Bell Tower) face. View from the south (photo G. Solecki)



467

Ryciny

Ryc. 128. Wykop VII. Groby nr 4a i 4b. Widok od strony wschodniej (fot. G. Solecki)
Fig. 128. Trench VII. Graves 4a and 4b. View from the east (photo G. Solecki)
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Ryc. 129. Dziedziniec menniczy, wykop budowlany przy bramie w skrzydle zachodnim. Fragment południo-
wej ściany i przypory kościoła (obiekt 23) oraz zarysy słupów nośnych renesansowego krużganka (A)  
(rys. T. Kordys)

Fig. 129. Dziedziniec menniczy (mint courtyard), construction trench at the gate in the west wing. Fragment  
of the southern wall and the buttresses of the church (feature No. 23), and the outlines of support pillars 
of the Renaissance cloister (A) (drawing T. Kordys)
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Ryc. 130. Dziedziniec główny. Wykopy I–III. Badania 1948–1950. Z lewej strony północno-wschodni narożnik 
budynku (obiekt 6), w środku łęk muru obronnego między słupami fundamentowymi 52–3; w głębi łęk 
muru obejścia kościoła, przed nim słup fundamentowy muru obronnego (51); z prawej południowo-za-
chodnia część budynku (obiekt 4) (wg archiwum IAE PAN w Szczecinie)

Fig. 130. Dziedziniec główny (main courtyard). Trenches I–III. Excavations 1948–1950. On the left the north-
eastern corner of the building (feature No. 6); in the middle the arch of the defensive wall between 
foundation pillars 52–3; in the background the arch of the church ambulatory wall; in front of it the foun-
dation pillar of the defensive wall (51); on the right the south-western part of the building (feature No. 4) 
(after the archive IAE PAN in Szczecin)
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Ryc. 131. Dziedziniec główny. Wykopy I–III. Badania 1948–1950
 Relikty architektoniczne: od lewej południowa ściana budynku mieszkalnego (obiekt 4); słupy fun-

damentowe i fragment muru obronnego z łękiem (obiekt 51); fragmenty północnej części budynku  
(obiekt 6); w głębi posadzka ceglana między obiektami 4 i 6. Widok od strony zachodniej (wg archiwum 
IAE PAN w Szczecinie)

Fig. 131. Dziedziniec główny (main courtyard). Trenches I–III. Excavations 1948–1950
 Architectural remains: on the left southern wall of a residential building (feature No. 4); foundation 

pillars and part of the defensive wall with an arch (feature No. 51); fragments of the northern part  
of the building (feature No. 6); in the background the brick floor between features No. 4 and No. 6. 
View from the west (after the archive IAE PAN in Szczecin)
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Ryc. 132. Dziedziniec główny. Wykopy I–III. Badania 1948–1950
 Relikty późnośredniowiecznej architektury – w głębi zarys prezbiterium kościoła (obiekt 21); w środku 

mur obejścia (obiekt 25); z prawej zarys budynku (obiekt 4); z lewej ściana północna obiektu 6; w środ-
ku słup fundamentowy muru obronnego (obiekt 51). Widok od strony wschodniej (wg archiwum IAE 
PAN w Szczecinie)

Fig. 132. Dziedziniec główny (main courtyard). Trench I–III. Excavations 1948–1950
 Late medieval architectural remains – in the background outline of the church chancel (feature No. 21); 

in the middle the ambulatory wall (feature No. 25); on the right outline of the building (feature No. 4); 
on the left northern wall of feature No. 6; in the middle the foundation pillar of the defensive wall (fea-
ture 51). View from the east (after the archive IAE PAN in Szczecin)
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Ryc. 133. Dziedziniec główny. Wykop XII. Relikty architektoniczne
 Z lewej zarys fundamentu obiektu 4; u góry słup fundamentowy obiektu 51; z lewej mur obejścia ko-

ścioła (obiekt 25). Widok od strony północnej (fot. A. Smolny)
Fig. 133. Dziedziniec główny (main courtyard). Trench XII. Architectural remains
 On the left outline of the foundation of feature No. 4; at the top the foundation pillar of feature 51;  

on the left the ambulatory wall (feature No. 25). View from the north (photo A. Smolny)
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Ryc. 134. Dziedziniec główny. Wykop XII. Lico wschodnie fundamentu obejścia – obiekt nr 25. 
 Widok od południowego wschodu (fot. A. Smolny)
Fig. 134. Dziedziniec główny (main courtyard). Trench XII.
 Eastern face of the ambulatory foundation – feature No 25. View from the south-east (photo A. Smolny)
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Ryc. 135. Dziedziniec główny. Wykop I–III. Badania 1948–1950. Jeden z łęków fundamentu obejścia (obiekt 25) 
z widoczną lizeną. Widok od strony wschodniej (wg archiwum IAE PAN w Szczecinie)

Fig. 135. Dziedziniec główny (main courtyard). Trench I–III. Excavations 1948–1950. One of the arches of the 
ambulatory foundation (feature No. 25) with visible lesene. View from the east (after the archive IAE 
PAN in Szczecin)
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Ryc. 136. Dziedziniec główny. Wykop XII. Fragment łęku fundamentowego obiektu nr 25 z częściowo zachowaną 
lizeną. Stan z 1977 r. Widok od południowego wschodu (fot. A. Smolny)

Fig. 136. Dziedziniec główny (main courtyard). Trench XII. Fragment of the foundation arch of feature No. 25 
with partly preserved lesene. State from 1977. View from the south-east (photo A. Smolny)
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Ryc. 137. Dziedziniec główny. Wykop XII. Fragment lica fundamentowego obejścia (obiekt 25) z widocznymi gła-
zami stropu filara fundamentowego i nasadą łęku. Widok od strony wnętrza kościoła (fot. A. Smolny)

Fig. 137. Dziedziniec główny (main courtyard). Trench XII. Fragment of the foundation face of the ambulatory 
(feature No. 25) with visible boulders of the top of the foundation pillar and arch’s base. View from  
the interior of the church (photo A. Smolny)



477

Ryciny

Ryc. 138. Dziedziniec główny. Wykop XII. Fragment zagadkowego fundamentu (obiekt nr 28) i głazy w licu fun-
damentu obiektu nr 25. Widok od strony południowej (fot. A. Smolny)

Fig. 138. Dziedziniec główny (main courtyard). Trench XII. Fragment of a mysterious foundation – feature  
No. 28) and boulders in the face of feature No. 25’s foundation. View from the south (photo A. Smolny)
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Ryc. 139. Dziedziniec główny. Wykop XII. Fragment ceglanej posadzki w obrębie obejścia. Widok od strony za-
chodniej (fot. A. Smolny)

Fig. 139. Dziedziniec główny (main courtyard). Trench XII. Fragment of the brick floor within the ambulatory. 
View from the west (photo A. Smolny)
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Ryc. 141. Wykop XII. Profil środkowej części przejścia między obejściem (obiekt 25), a budynkiem zamkowym 
(obiekt 4), z widocznym wkopem do budowy obiektu 25

 1 – czarna próchnica; 2 – ciemnopopielata próchnica; 3 – brązowa próchnica; 4 – mierzwa; 5 – glina;  
6 – węgielki drzewne; 7 – gruz ceglany; 8 – kamienie (rys. T. Kordys)

Fig. 141. Trench XII. Section of the central part of the transition between the ambulatory (feature No. 25) and the 
building of the castle (feature No. 4), with the visible cut for the construction of feature No. 25

 1 – black humus; 2 – dark grey humus; 3 – brown humus; 4 – mulch; 5 – clay; 6 – charcoal; 7 – brick 
rubble; 8 – stones (drawing T. Kordys)
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Ryc. 142. Wykop XII. Z lewej strony południowo-zachodni narożnik obiektu 4 z widoczną jamą-piwniczką  
w warstwie IV; w głębi filar fundamentowy obiektu 5; z prawej fundament obejścia (25). Widok od stro-
ny północnej (fot. A. Smolny)

Fig. 142. Trench XII. On the left south-west corner of feature No. 4 with a visible pit-cellar in layer IV;  
in the background is the foundation pillar of feature No. 5; on the right side of the foundation of the am-
bulatory (25). View from the north (photo A. Smolny)
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Ryc. 143. Wykop XII. Fragment kamiennej ławy fundamentowej obiektu nr 4, jego ściana południowa z wi-
docznym kanalikiem obudowanym cegłą i dachówką (obiekt 4a). Widok od strony południowej  
(fot. G. Solecki)

Fig. 143. Trench XII. Fragment of the stone foundation footing of feature No. 4, its southern wall with a visible 
canal with bricks and the lining of roof tiles (feature No. 4a). View from the south (photo G. Solecki)
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Ryc. 144. Wykop XII. Zachowany fragment hypokaustum (obiekt 4a) wchodzącego pod ławę fundamentową 
obiektu nr 4 i pod próg furty (z lewej). Widok od strony południowej (fot. E. Cnotliwy)

Fig. 144. Trench XII. Preserved fragment of the hypocaust (feature No. 4a) under the foundation footing of fea-
ture No. 4 and the gateway threshold (left). View from the south (photo E. Cnotliwy)
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Ryc. 145. Wykop XII. Zachowany fragment hypokaustum, w głębi nakładający się nań próg furty. Widok od stro-
ny wschodniej (fot. A. Smolny)

Fig. 145. Trench XII. Preserved fragment of the hypocaust, in the background overlapping the gateway threshold. 
View from the east (photo A. Smolny)
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Ryc. 146. Wykop XII. Rzut poziomy ceglanego hypokaustum – obiekt 4a, w obrębie późniejszej furty – obiekt 61 
(rys. M. Dziewanowska)

Fig. 146. Trench XII. Plan of the brick hypocaust – feature No. 4a, within the later gateway – feature No. 61 
(drawing M. Dziewanowska)
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Ryc. 148. Wykop XII. Profil na osi południowo-wschodniej części furty z widocznym poziomem ceglanej posadzki
 1 – popielata próchnica; 2 – szarobrunatna próchnica; 3 – brązowa próchnica; 4 – glina; 5 – piasek;  

6 – spalenizna; 7 – gruz ceglany; 8 – kamienie (rys. M. Dziewanowska)
Fig. 148. Trench XII. Section along the axis of the south-eastern part of the gateway with the level of the brick 

floor visible
 1 – grey humus; 2 – grey-brown humus; 3 – brown humus; 4 – clay; 5 – sand; 6 – scorch; 7 – brick 

rubble; 8 – stones (drawing M. Dziewanowska)
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Ryc. 149. Wykop XII. Profil nawarstwień w obrębie furty (obiekt 61) z widocznym wkopem budowlanym przy 
wschodniej ścianie słupa fundamentowego muru obronnego (obiekt 51):

 1 – popielata próchnica; 2 – szarobrunatna próchnica; 3 – szara próchnica; 4 – piasek; 5 – glina; 6 – spa-
lenizna; 7 – gruz ceglany; 8 – lico muru; 9 – kamienie; 10 – przepalona polepa; 11 – brązowa próchnica 
(rys. M. Dziewanowska)

Fig. 149. Trench XII. Section of layers within the gateway (feature No. 61) with a visible construction trench at 
the eastern wall of the foundation pillar of the defensive wall (feature No. 51)

 1 – grey humus; 2 – grey-brown humus; 3 – grey humus; 4 – sand; 5 – clay; 6 – scorch; 7 – brick rubble; 
8 – face of the wall; 9 – stones; 10 – burned clay; 11 – brown humus (drawing M. Dziewanowska)
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Ryc. 150. Wykop XII. Strop i wschodnie lico słupa fundamentowego muru obronnego (obiekt 51). 
 Widok od strony wschodniej (fot. A. Smolny)
Fig. 150. Trench XII. Top and the east face of the foundation pillar of the defensive wall (feature No. 51). 
 View from the east (photo A. Smolny)
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Ryc. 151. Wykop XII. Łęk fundamentowy muru obronnego między słupami 51 i 52 (na pierwszym planie),  
w głębi łęk fundamentu obejścia kościoła (obiekt 25). Stan z 1948 r. (wg archiwum IAE PAN  
w Szczecinie)

Fig. 151. Trench XII. Foundation arch of the defensive wall between pillars 51 i 52 (in the foreground);  
in the background, the foundation arch of the ambulatory (feature No. 25). State from 1948 (after  
the archive IAE PAN in Szczecin)
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Ryc. 152. Wykop XII. Zachowane lico zachodnie progu furty (obiekt 61), z prawej zarys słupa fundamentowego 
muru obronnego (obiekt 51) (fot. A. Smolny)

Fig. 152. Trench XII. Preserved western face of the gateway threshold (feature No. 61), on the right outline of  
the foundation pillar of the defensive wall (feature No. 51) (photo A. Smolny)
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Ryc. 153. Wykop V. Fragment łęku muru obronnego między słupami fundamentowymi 54–55 i lico ceglane obiek-
tu 7b. Na pierwszym planie wczesnośredniowieczne konstrukcje drewniane (fot. E. Cnotliwy)

Fig. 153. Trench V. Fragment of an arch of the defensive wall between the foundation pillars 54–55 and brick face 
of feature No. 7b. In the foreground are early medieval wooden structures (photo E. Cnotliwy)
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Ryc. 154. Wykop V. Fragment południowego profilu wykopu z widocznym licem (aż do posadowienia) słupa fun-
damentowego – obiekt 55

 1 – szara próchnica; 2 – brązowa próchnica; 3 – próchnica z mierzwą; 4 – mierzwa; 5 – spalenizna;  
6 – piasek; 7 – glina; 8 – gruz ceglany; 9 – kamienie; 10 – drewno (rys. T. Kordys)

Fig. 154. Trench V. Fragment of southern section of the trench with visible face (up to the foundation) of  
the foundation pillar – feature No. 55

 1 – grey humus; 2 – brown humus; 3 – humus and mulch; 4 – mulch; 5 – scorch; 6 – sand; 7 – clay;  
8 – brick rubble; 9 – stones; 10 – wood (drawing T. Kordys)
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Ryc. 156. Wykop V. Zachowana partia ławy fundamentowej obiektu nr 7 oraz fragment drewnianej rury wodocią-
gowej z żelaznym łącznikiem – obiekt 25. Widok od strony południowo-wschodniej (fot. E. Cnotliwy)

Fig. 156. Trench V. Preserved part of the foundation footing of feature No. 7 and fragment of a water supply 
wooden pipe with iron connector – feature No. 25. View from the south-east (photo E. Cnotliwy)
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Ryc. 158. Wykop VII. Lokalizacja obiektów nr 2, 9, 10, 17 i 21, i słupów nośnych krużganka (A) (rys. T. Kordys)
Fig. 158. Trench VII. Location of feature Nos. 2, 9, 10, 17 and 21 and cloister support pillars (A) (drawing T. Kordys)
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Ryc. 160. Wykop VII. Obiekt nr 17 – zachowany wschodni fragment piwniczki. Widok od strony północnej  
(fot. G. Solecki)

Fig. 160. Trench VII. Feature No. 17 – preserved eastern part of the cellar. View from the north (photo G. Solecki)
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Ryc. 161. Wykop VII. Obiekt nr 17 – schodki do piwniczki. Widok od strony zachodniej (fot. G. Solecki)
Fig. 161. Trench VII. Feature No. 17 – the stairs to the cellar. View from the west (photo G. Solecki)
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Ryc. 162. Dziedziniec menniczy. Fragment lica słupa fundamentowego (obiekt nr 13) odkrytego w wykopie bu-
dowlanym (fot. A. Ciaś)

Fig. 162. Dziedziniec menniczy (mint courtyard). Fragment of the face of the foundation pillar (feature No. 13) 
discovered in the construction trench (photo A. Ciaś)
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Ryc. 163. Wykop VI. Konstrukcja drewniana obiektu nr 19. Widok od strony zachodniej (fot. G. Solecki)
Fig. 163. Trench VI. Wooden construction of feature No. 19. View from the west (photo G. Solecki)
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Ryc. 164. Wykop VI. Ściana północna obiektu nr 19. W słupach narożnikowych widoczne gniazda do osadze-
nia rozpory. Na jednej z desek obudowy przybita gwoździami deseczka zakrywająca zbędny otwór  
(fot. G. Solecki)

Fig. 164. Trench VI. Northern wall of feature No. 19. In the corner pillars are visible sockets for placing struts.  
On one of the boards there is a small nailed plank covering a redundant hole (photo G. Solecki)
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Ryc. 165. Wykop VI. Rzut poziomy konstrukcji obiektu nr 20, oraz fragment muru kamienno-ceglanego – obiekt nr 8
 1 – czarna próchnica; 2 – mierzwa; 3 – glina; 4 – drewno; 5 – mur kamienno-ceglany; A – obudowa ce-

glana współczesnego zbiornika (rys. M. Dziewanowska)
Fig. 165. Trench VI. Plan of structure of feature No. 20 and fragment of a stone and brick wall – feature No. 8
 1 – black humus; 2 – mulch; 3 – clay; 4 – wood; 5 – stone and brick wall; A – brick lining of a modern 

tank (drawing M. Dziewanowska)
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Ryc. 166. Wykop VI. Profil obiektu nr 20, z przekrojem muru – obiektu nr 8
 1 – czarna próchnica; 2 – mierzwa; 3 – próchnica z mierzwą; 4 – spalenizna; 5 – glina; 6 – gruz  

ceglany; 7 – konstrukcje drewniane; 8 – mur; 9 – szara próchnica; 10 – zaprawa wapienna  
(rys. M. Dziewanowska)

Fig. 166. Trench VI. Section of feature No. 20 with cross-section of the wall – feature No. 8
 1 – black humus; 2 – mulch; 3 – humus and mulch; 4 – scorch; 5 – clay; 6 – brick rubble; 7 – wooden 

structures; 8 – wall; 9 – grey humus; 10 – lime mortar (drawing M. Dziewanowska)
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Ryc. 167. Wykop VI
 A – strop obiektu nr 20 na poziomie III warstwy wypełniska; B – rzut poziomy obiektu nr 20 na pozio-

mie warstwy V; C – rzut poziomy obiektu nr 20 na poziomie warstwy VII. Skupisko kołeczków i dolne 
partie słupów narożnikowych; D – rzut poziomy dolnej partii obiektu nr 20 z krzyżakiem pod war-
stwą IX, z widoczną częścią słupa narożnikowego i podkładek pod słupy; E – skupisko kołeczków pod 
krzyżakiem na dnie obiektu pod warstwą X. Legenda: 1 – czarna próchnica; 2 – brązowa próchnica;  
3 – mierzwa; 4 – glina; 5 – konstrukcje drewniane (rys. M. Dziewanowska)

Fig. 167. Trench VI
 A – top of feature No. 20 on level III of the fill; B – plan of feature No. 20 on the level of layer V;  

C – plan of feature No. 20 on the level of layer VII. A cluster of stakes and lower parts of corner posts; 
D – plan of the lower part of feature No. 20 with a trestle under layer IX, the visible part of a corner 
post and posts’ pads; E – a cluster of stakes under the trestle at the bottom of the feature under layer 
X. Legend: 1 – black humus; 2 – brown humus; 3 – mulch; 4 – clay; 5 – wooden structures (drawing  
M. Dziewanowska)
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Ryc. 168. Wykop VI. Zachowany północno-zachodni narożnik obiektu nr 20 (fot. E. Cnotliwy)
Fig. 168. Trench VI. Preserved, north-west corner of feature No. 20 (photo E. Cnotliwy)
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Ryc. 169. Wykop VI. Obiekt nr 20. Skupisko kołeczków w warstwie VIII oraz krzyżak pod warstwą IX 
 (fot. E. Cnotliwy)
Fig. 169. Trench VI. Feature No. 20. A cluster of stakes in layers VIII and IX as well as trestle under layer IX 
 (photo E. Cnotliwy)
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Ryc. 170. Dziedziniec menniczy, wykop VII. Obiekt nr 21 – renesansowa latryna z widocznym łękiem fundamen-
towym. Widok od strony zachodniej (fot. G. Solecki)

Fig. 170. Dziedziniec menniczy (mint courtyard), trench VII. Feature No. 21 – Renaissance latrine with visible 
foundation arch. View from the west (photo G. Solecki)
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Ryc. 171. Wykop VII. Południowo-zachodni narożnik obiektu nr 21 z widocznym zamurowaniem wnęki. Widok 
od południowego zachodu (fot. G. Solecki)

Fig. 171. Trench VII. South-west corner of feature No. 21 with visible bricked up recess. View from the south-
west (photo G. Solecki)
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Ryc. 172. Wykop VII. Partia fundamentowa południowo-zachodniego narożnika obiektu nr 21. Widok od strony 
zachodniej (fot. G. Solecki)

Fig. 172. Trench VII. Foundation part of the south-west corner of feature No. 21. View from the west (photo  
G. Solecki)
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Ryc. 173. Wykop VII. Wnętrze obiektu nr 21 z widocznym wlotem kanału odpływowego (A), oraz półki wzdłuż 
ściany zachodniego skrzydła zamku (B). Widok od strony południowej (fot. G. Solecki) 

Fig. 173. Trench VII. Interior of feature No. 21 with the visible inlet of the drainage canal (A) and a shelf along 
wall of the west wing of the castle (B). View from the south (photo G. Solecki)
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Ryc. 174. Wykop VII. Profil poprzeczny – południowy – nawarstwień w obiekcie nr 21
 1 – czarna próchnica; 2 – brązowa próchnica; 3 – próchnica z mierzwą; 4 – spalenizna; 5 – piasek;  

6 – glina; 7 – gruz ceglany; 8 – szara próchnica (rys. M. Dziewanowska)
Fig. 174. Trench VII. North facing cross section of layers in feature No. 21
 1 – black humus; 2 – brown humus; 3 – humus and mulch; 4 – scorch; 5 – sand; 6 – clay; 7 – brick 

rubble; 8 – grey humus (drawing M. Dziewanowska)
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Ryc. 175. Wykop VII. Rozwinięcie ścian wnętrza obiektu nr 21 z lokalizacją kanału odpływowego pod Wieżę 
Dzwonów, otworów wlotowych kanałów w ścianie południowej, z oznaczeniem poziomu pochylni ście-
kowej (rys. M. Dziewanowska)

Fig. 175. Trench VII. Development of the interior walls of feature No. 21 with the location of the drainage canal 
under Wieża Dzwonów (Bell Tower); canals’ inlets in the south wall, with an indication of the level of 
the wastewater ramp (drawing M. Dziewanowska)
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Ryc. 176. Zamek książąt pomorskich. Plan zbiorczy obiektów uwzględnionych w opracowaniu
 (rys. E. Cnotliwy i M. Dziewanowska)
Fig. 176. The Pomeranian dukes’ castle. General plan of features included in the study
 (drawing E. Cnotliwy and M. Dziewanowska)
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Ryc. 177. Hipotetyczna lokalizacja dworu Warcisława I na tle obrysu współczesnego zamku
 1 – obszar dworu; 2 – przebieg wału obronnego; 3 – możliwy zasięg Wzgórza Trzygłowa 
 (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 177. The hypothetical location of Duke Warcisław’s (Wartislaw I) manor against the background of the outline 

of the existing castle
 1 – the area of the manor; 2 – course of the rampart; 3 – possible range of Triglav Hill 
 (drawing E. Cotliwy)
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Ryc. 178. Rzut poziomy zabudowy zamku Barnima III z 1. połowy XIV w. na tle obrysu współczesnego zamku
 1 – kościół św. Ottona; 2 – dom kamienny; 3 – prawdopodobny dom mieszkalny; 4 – miejski mur obron-

ny; 5 – możliwy zasięg zabudowy gospodarczej; 6 – latryna (rys. E. Cnotliwy)
Fig. 178. Plan of Duke Barnim III’s castle from the first half of the 14th century against the background of the out-

line of the existing castle
 1 – St Otto’s church; 2 – stone house; 3 – probable dwelling house; 4 – city defensive wall; 5 – possible 

range of non-residential buildings; 6 – latrine (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 179. Rzut poziomy zamku Barnima III z 2. połowy XIV w. na tle obrysu zabudowy współczesnego zamku
 1 – kościół św. Ottona; 2 – kamienny dom; 3 – budynek zamkowy (obiekt nr 4); 4 – lokaliza-

cja hypokaustum; 5 – możliwy zasięg zabudowy gospodarczej; 6 – latryna; 7 – miejski mur obronny  
(rys. E. Cnotliwy)

Fig. 179. Plan of Duke Barnim III’s castle from the second half of the 14th century against the background of  
the outline of the existing castle

 1 – St Otto’s church; 2 – stone house; 3 – castle building (feature No. 4); 4 – location of the hypocaust;  
5 – possible range of non-residential buildings; 6 – latrine; 7 – city defensive wall (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 180. Rzut poziomy zamku Kazimierza V z 1. połowy XV w. na tle obrysu zabudowy współczesnego zamku
 1 – kościół św. Ottona; 2 – kamienny dom; 3 – krypta; 4 – dom z salą rycerską; 5 – mur obronny zam-

ku; 6 – budynek gospodarczy; 7 – rozpoczęta budowa skrzydła południowego; 8 – latryna zamkowa;  
9 – miejski mur obronny (rys. E. Cnotliwy)

Fig. 180. Plan of Duke Kazimierz (Casimir) V’s castle from the first half of the 15th century against the back-
ground of the outline of the existing castle

 1 – St Otto’s church; 2 – stone house; 3 – crypt; 4 – house with knights’ hall; 5 – defensive wall of the 
castle; 6 – non-residential building; 7 – started the construction of the south wing; 8 – latrine; 9 – city 
defensive wall (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 181. Rzut poziomy zabudowy zamku w latach 1479–1570 na tle obrysu współczesnego zamku
 1 – kościół św. Ottona; 2 – kamienny dom; 3 – dom z salą rycerską; 4 – krypta; 5 – obiekt nr 6;  

6 – obiekt nr 7; 7 – obiekt nr 7a; 8 i 9 – latryny; 10 – budynek gospodarczy; 11 – miejski mur obronny  
(rys. E. Cnotliwy)

Fig. 181. Plan of the castle in the years 1479–1570 against the background of the outline of the existing castle
 1 – St Otto’s church; 2 – stone house; 3 – house with knights’ hall; 4 – crypt; 5 – feature No. 6;  

6 – feature No. 7; 7 – feature No. 7a; 8 and 9 – latrines; 10 – non-residential building; 11 – city defensive 
wall (drawing E. Cnotliwy)
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Ryc. 182. Zamek książęcy sprzed 1575 r. Rysunek nieznanego autora z 1607 r. (wg R. Radackiego 2000) 
 (fot. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, MNS/A.Foto/14524)
Fig. 182. Ducal castle before 1575. Drawing by an unknown author from 1607 (after R. Radacki 2000)
 (photo from the collection of the National Museum in Szczecin, MNS/A.Foto/14524)
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Ryc. 183. Widok szczecińskiego zamku od zachodu, fragment sztychu G. Brauna i E. Hogenberga z 1590 r.  
(wg B. Wachowiaka 1985) (fot. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, MNS/A.Foto/5052)

Fig. 183. View of Szczecin castle from the west, fragment of an engraving by G. Braun and E. Hogenberg from 
1590 (after B. Wachowiak 1985) (photo from the collection of the National Museum in Szczecin, 
MNS/A.Foto/5052)
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Ryc. 184. Widok Szczecina z zamkiem wg miedziorytu H. Kothego z 1625 r. (fot. ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Szczecinie, MNS/A.Foto 5061) 

Fig. 184. View of Szczecin with the castle after a copperplate by H. Kothe from 1625 (photo from the collection of 
the National Museum in Szczecin, MNS/A.Foto/5061). 
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Ryc. 185. Dziedziniec menniczy w rysunku J. Zeunera z 1673 r.
 (fot. z archiwum PKZ)
Fig. 185. Dziedziniec menniczy (mint courtyard) on a drawing by J. Zeuner from 1673 
 (photo from the archive PKZ)
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Na okładce:
Zamek książęcy – fragment rysunku z 1607 r., autor nieznany (MNS/A.Foto/14524) (przód)
Zamek – fragment makiety wykonanej w 1912 r. (MNS/A.Foto/13949) (tył)

Na wyklejkach:
Zamek – zdjęcie dziedzińca głównego po 1874 r. (MNS/Foto/5300) (przód)
Zamek – zdjęcie dziedzińca menniczego po 1874 r. (MNS/Foto/5288) (tył)




