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KRZYSZTOF FOKT 

PIERWSZY ETAP BADAŃ OPUSZCZONYCH 
OSAD WIEJSKICH NA WZGÓRZACH STRZELIŃSKICH 

(STANOWISKO GĘBCZYCE 3) 

Abstract: Strzelin Heights (Wzgórza Strzelińskie) is a region of Silesia known to have a large number 
of deserted medieval villages. The article contains a brief review of the history of these villages, past 
attempts to locate them in the field and the results of fieldwork made in 2007. The most important 
output from the latter was the discovery, followed by a test excavation, of a late medieval (13th/14th  

- 15th c.) rural settlement complex at Gębczyce, consisting of the village (site 3a) and the manor 
(site 3b). 
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WSTĘP 

Studia nad opuszczonymi średniowiecznymi osadami wiejskimi pozwalają na wgląd 
w dwa wielkie procesy dziejowe: przebudowę modelu gospodarki i osadnictwa w XI-
-XIV w. (por. Bartlett 2003; Rösener 1988, s. 32-71, 120-162, passim) oraz tzw. kryzys 
agrarny trwający w XIV-XV w. (Abel 1966, s. 42-96; Rösener 1988, s. 32, 255-270). 
W większości krajów zachodniej i środkowej Europy obok historyków i onomastów 
w badaniach opuszczonych wsi średniowiecznych intensywnie uczestniczą archeolodzy. 
Włączenie archeologii w ten nurt studiów nad osadnictwem i gospodarką średniowiecza 
— szczególnie, jeśli badaniom archeologicznym towarzyszą analizy archeozoologiczne, 
archeobotaniczne i fizykochemiczne - pozwala zapełnić liczne luki w „standardowym" 
zasobie źródłowym badań historyczno-osadniczych. Zasób ten bowiem, nawet przy do-
stępności szerokiego zakresu źródeł aktowych (spisów podatkowych, urbarzy, inwentarzy 
itp.) i katastralnych dotyczących poszczególnych wsi, nie daje tak bezpośredniego wglądu 
w życie codzienne i gospodarkę ich mieszkańców, jak właśnie badania archeologiczne. 

Na Śląsku pierwsze wykopaliska w obrębie opuszczonej średniowiecznej wsi prze-
prowadzono już u schyłku XIX w. na terenie dawnej wsi *Gościęcino położonej między 
Mojęcicami a Krzydliną Małą w powiecie wołowskim (von Köckritz 1888, s. 99—101, 
por. Domański 1983, s. 322-323 i tab. I, s. 325). Niestety, te pionierskie prace nie 
doczekały się na Śląsku kontynuacji w postaci systematycznych badań archeologicznych 
średniowiecznych opuszczonych osad wiejskich. Taki stan rzeczy coraz silniej kontrastuje 
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z wysokim stopniem zaawansowania odnośnych studiów w innych ziemiach dawnej Ko-
rony św. Wacława (por. Nekuda 1982; Klapśte 2005, s. 173-287, passim), które mogą 
pochwalić się spektakularnymi sukcesami w postaci całych średniowiecznych opuszczo-
nych wsi przebadanych archeologicznie (Pfaffenschlag, Bystrec). Także studia historycz-
no-onomastyczne nad opuszczonymi w średniowieczu wsiami na Śląsku wciąż nie wyszły 
poza przyczynki dotyczące całego kraju (Domański 1983; 1999), artykuły krajoznawcze 
i regionalistyczne, a nawet teksty w prasie codziennej (np. Martina Treblina na łamach 
„Liegnitzer Tageblatt" i „Liibener Stadtblatt") i przygodne wzmianki w pracach traktu-
jących o innej tematyce, np. o nazwach miejscowych i terenowych. Teksty te odnoszą 
się do dziejów poszczególnych miejscowości i powiatów, nie obejmując równomiernie 
całego Śląska (por. Domański 1999, s. 19-21, przyp. 5-13). 

OPUSZCZONE ŚREDNIOWIECZNE WSIE NA WZGÓRZACH 
STRZELIŃSKICH W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ 

Teren powiatu strzelińskiego należy - obok kilku innych dawnych powiatów śląskich 
(oławskiego, wrocławskiego, dzierżoniowskiego, kluczborskiego, lubińskiego, brzeskie-
go, nyskiego, jeleniogórskiego, świdnickiego, grodkowskiego, średzkiego i milickiego) 
- do tych części Śląska, dla których problematyka średniowiecznych opuszczonych osad 
wiejskich przebadana została w ramach tradycyjnego warsztatu historyczno-osadniczego 
w stosunkowo szerokim zakresie. O ile praca Paula Klemenza (1926) jest jedynie krót-
kim przyczynkiem, to już opracowania Karla Eisterta (1935/36, 1937, 1938), mimo 
iż publikowane w popularnym czasopiśmie regionalistycznym, odpowiadają zasadniczo 
standardom akademickiej historiografii. Oparte głównie na danych zaczerpniętych ze 
źródeł dokumentowych i aktowych, uwzględniają one także miejscowe nazwy terenowe 
oraz dane z XIX-XX w., nieraz bardzo pomocne w wyjaśnianiu sytuacji dawniejszych. 
Prace te są tym cenniejsze, że odwołują się nieraz do źródeł niepublikowanych, w tym 
obecnie nieistniejących. 

W świetle przytoczonych opracowań, relikty kilku zaginionych średniowiecznych wsi 
powinny znajdować się na Wzgórzach Strzelińskich. Wbrew spotykanym w piśmien-
nictwie twierdzeniom (Czachorowska 1974, s. 70), nie były to enigmatyczne, nieznane 
z nazwy osady, lecz klasztorne i rycerskie wsie wzmiankowane w dokumentach z lat 
1299-1364. Położona na południe od Kuropatnika wieś Goschwitz miała się składać 
z co najmniej pięciu łanów kmiecych i dwóch sołtysich. W sąsiadującej z Goschwitz 
i Gromnikiem wsi Buchwald, często (niekiedy wraz z Goschwitz) niesłusznie uznawanej 
za folwark (Zimmermann 1783, s. 48; Knie 1845, s. 404; Griinhagen, Wutke 1892, 
s. 13; Klemenz 1926), miało być 13,5 łanu kmiecego. Największą z omawianych wsi był 
zapewne, położony w północnej części Wzgórz w tzw. Klasztornym Lesie Crosscin, o are-
ale szacowanym na 40 łanów (Eistert 1938). Podstawą tych szacunków jest dokument 
z 1301 r., określający podział dochodów czynszowych i dziesięcinnych m. in. z wymie-
nionych wsi, pomiędzy strzeliński klasztor klarysek a tamtejszy kościół parafialny (Griin-
hagen, Wutke 1892, s. 13-14, nr 2660). Oprócz wymienionych osad wiejskich, pomię-
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dzy wsią Goschwitz a Kuropatnikiem miało też istnieć znane z pojedynczej wzmianki 
alodium *Prążkowo (braci Prążków). 

W poszukiwaniu przyczyn opuszczenia Goschwitz i Buchwaldu tradycja miejscowa 
wskazywała na bliżej nieokreślone okoliczności wojenne (tak Vug 1890, s. 285—286) 
bądź wprost na okres wojen husyckich (Zimmermann 1783, s. 48; por. Grünhagen, 
Wutke 1892, s. 13). W przypadku Buchwaldu domysł ten nie odpowiada prawdzie, gdyż 
miejscowość ta istniała jeszcze sto lat po wojnach husyckich (por. Goliński 2007, s. 13). 
W przypadku Goschwitz do sceptycznego potraktowania „husyckiego tropu" skłania 
wybitnie podaniowy charakter odnośnej tradycji, przeplatający rzekomo historyczne re-
alia z ludowymi etymologiami i opowieścią o złotym dzwonie. Przeciw pomysłowi opus-
toszenia omawianych miejscowości wskutek najazdu husyckiego przemawia też ważna 
przesłanka natury ogólnej: ich zniknięcie (oprócz Buchwaldu) ze źródeł dokumento-
wych już około połowy XIV w. Wyłączałoby to z rzędu przyczyn porzucenia tych osiedli 
nie tylko wojny husyckie, lecz także tzw. kryzys agrarny, który rozwinął się na dobre 
dopiero w 2. połowie XIV i w XV w. (Abel 1966, s. 53-59). Najwidoczniej już wcze-
śniej miejscowości lokowane na Wzgórzach Strzelińskich uznano za chybione inwestycje, 
nieopłacalne w porównaniu z perspektywą zalesienia tych samych areałów. Zjawisko to 
w pierwszym rzędzie dotykało z reguły miejscowości założone w niszach ekologicznych 
najmniej sprzyjających rolnictwu (Abel 1966, s. 89-90; Merinsky 1987, s. 113-114, 
117-118, 121-122), co doskonale pasuje do położenia omawianych tu niegdysiejszych 
wsi podstrzelińskich. Byt takich miejscowości zależał od zdolności ich właścicieli i miesz-
kańców uzupełnienia niedostatecznych przychodów z rolnictwa innymi źródłami docho-
du. Dzięki temu średniowieczne osady opuszczone na Wzgórzach Strzelińskich mogłyby, 
podobnie jak dobrze przebadane wsie na morawskiej Drahänske Vrchovine, pomóc usta-
lić faktyczne progi rentowności przedsięwzięć lokacyjnych. 

Przykład morawskiej wsi opuszczonej Pfaffenschlag, położonej w warunkach eko-
logicznych zbliżonych do panujących na Wzgórzach Strzelińskich, wskazuje, że w wa-
runkach niesprzyjających uprawie zbóż uciekano się do zwiększenia znaczenia hodowli 
(Nekuda 1982, s. 57—58). Drugim sposobem na przetrwanie osad wiejskich w niesprzy-
jających rolnictwu lokalizacjach było sięgnięcie po pozarolnicze źródła dochodu. W tym 
duchu interpretowano przedstawioną w przytoczonym wyżej dokumencie z 1301 r. struk-
turę świadczeń wsi Crosscin, wskazując przy tym na górnictwo kruszcowe jako główny 
motyw lokacji omawianych osad wXIII w. (Eistert 1937, 1938). Większość argumentów 
przytaczanych na poparcie tej tezy - m. in. niecodzienne wezwanie św. Oswalda kościoła 
parafialnego w Krzywinie (Eistert 1938, por. Strauss 1981, s. 163-164) - to jednak tylko 
poszlaki. Bardziej jednoznacznym dowodem na próby wydobycia kruszców są co najmniej 
dwie nazwy terenowe na Wzgórzach wskazujące na poszukiwania srebra i złota („der Sil-
berhau": Görlich 1853, s. 476, przyp. 1; „Goldhau": Eistert 1937; 1938). Z faktu poszu-
kiwań - w nieokreślonej bliżej przeszłości - drogocennych kruszców nie wynika jednak 
górnicza geneza omawianych wsi, szczególnie, że nic nie wiadomo o występowaniu na 
Wzgórzach złóż złota bądź srebra w ilościach umożliwiających ich zyskowne wydobycie. 
Prędzej niż złoto i srebro, obiektem opłacalnego wydobycia mogły być na Wzgórzach su-
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rowce skalne - nie tyle oczywiście kamień budowlany, którego złoża znajdowały się pod 
samym Strzelinem, ile przede wszystkim występujące w tzw. warstwach z Jegłowej łupki 
kwarcytowe i serycytowe, nadające się do produkcji mniejszych przedmiotów użytku 
codziennego, np. osełek czy gładzików. W zasięgu działalności mieszkańców Buchwaldu 
i Goschwitz pozostawało pasmo warstw z Jegłowej ciągnące się na zachód od Krzywiny, 
od północy przylegające do strefy skał wapiennych i wapienno-krzemianowych (Oberc 
1966, s. 50, 53, tabl. XIX; Sachanbiński, Kaźmierczyk 1988, s. 165-166). Stan przeba-
dania charakteru i układu tych złóż, jak też śladów ich ewentualnej eksploatacji, nie po-
zwala stwierdzić, czy ich opłacalne wydobycie leżało w zasięgu możliwości opuszczonych 
wsi. Warto jednak wspomnieć, że wyroby z surowców skalnych serii jegłowskiej docierały 
do aglomeracji wrocławskiej już we wczesnym średniowieczu, co poświadczają znaleziska 
z wykopów I-II na Ostrowie Tumskim (Sachanbiński, Kaźmierczyk 1988, s. 167-170). 
Ich napływ do Wrocławia, w świetle analizy przedmiotów kamiennych odkrytych w na-
warstwieniach z 2. połowy XIII - XV w. na parceli nr 10-11 przy ul. Więziennej, nie 
ustał także w okresie istnienia na Wzgórzach Strzelińskich omawianych w niniejszym 
tekście osad wiejskich (Michniewicz 1999, s. 141-142). 

Pewną rolę w utrzymaniu wsi istniejących na Wzgórzach Strzelińskich mogło od-
grywać rzemiosło garncarskie, poświadczone w położonym nieopodal zaginionych osad 
Kuropatniku (Tóppendorf), zarówno dla XIV (w 1371 r.: Heck 1964, s. 193: Item figuli 
in Toppirsdorf singulis annis tenentur dare 9 gr festo s. Johannis Baptistae), jak też XVI 
i XVII w. (Górlich 1853, s. 173, 475). Surowcowe zaplecze tamtejszego rzemiosła mogły 
stanowić pobliskie pokłady glin, w XIX w. już niemal doszczętnie wyczerpane (Drescher 
1884, s. 3-4; por. też Zimmermann 1783, s. 5, 70; Vug 1890, s. 285), a potencjalnie 
dostępne także dla sąsiednich, nieistniejących dziś miejscowości. Przykład Kuropatnika 
jest tym bardziej zastanawiający, że w świetle spisu podatkowego Strzelina z 1371 r. żyło 
w tej wsi kilku garncarzy, podczas gdy w samym mieście wystąpił zaledwie jeden mistrz 
tej profesji (Heck 1964, s. 192-193). 

Jak wynika z krótkiego przeglądu problematyki nieistniejących dziś wsi na Wzgó-
rzach Strzelińskich, zarówno okoliczności ich założenia, jak też ich trwanie przez kilka 
pokoleń oraz przyczyny zaniku owiane są mgłą tajemnicy, którą rozwiać mogą tylko ba-
dania archeologiczne. W związku z tym wiosną i latem roku 2007 rozpoczęto z ramienia 
Instytutu Archeologii UWr. poszukiwania siedlisk zaginionych wsi na Wzgórzach Strze-
lińskich w celu ustalenia stanu ich zachowania i dostępności dla badań1. 

MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI OPUSZCZONYCH WSI ORAZ WYNIKI 
POSZUKIWAŃ PROWADZONYCH W SEZONIE 2007 

Jeszcze w początkach XX w. wskazywano na Wzgórzach Strzelińskich dawne siedlisko 
wsi Goschwitz i jej rzekomego folwarku oraz jeszcze jednej osady, uznawanej za pier-

1 Badania finansował Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor pragnie podziękować prof. 
Jerzemu Piekalskiemu za zachętę i opiekę merytoryczną, dr. hab. Krzysztofowi Jaworskiemu i dr Aleksandrze 
Pankiewicz za różnoraką, wydatną pomoc i udzielone cenne wskazówki oraz mgr Ewie Lisowskiej za współ-
udział w badaniach. 
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wotne siedlisko Kuropatnika (altes Dorf Tóppersdorj), a przez K. Eisterta utożsamianej 
ze wzmiankowanym w 1299 r. *Prążkowem (Vug 1890, s. 285-286, por. Eistert 1937). 
Ponadto nieopodal Gromnika wskazywano tzw. Alt-Pogarth — przestrzeń o wymiarach 
ok. 900x400 m, z dwóch stron otoczoną wąwozami drożnymi i rowami, uznawaną za 
stare siedlisko translokowanej w nieokreślonym bliżej czasie na obecne miejsce Pogrody 
(Vug 1890, s. 285). Starzy mieszkańcy Gębczyc potrafili również w początkach XX w. 
wskazać rzekomą starą lokalizację swojej rodzinnej wsi, leżącą na północny wschód od 
jej obecnego siedliska (Brucksch 1926). Obszar ten zrazu utożsamiono z zaginioną wsią 
Crosscin (Eistert 1937), która jednak ostatecznie okazała się być położona w innej części 
Wzgórz (Eistert 1938). 

Jedynie po Goschwitz miały aż do XIX/XX w. przetrwać widoczne w terenie ślady 
materialne w postaci jednej lub dwóch studni (Vug 1890, s. 286; Eistert 1937), o któ-
rych wiadomość dotarła nawet do odnośnych instytucji konserwatorskich (Demidziuk 
2004, s. 240 i odnośna mapa). Także na terenie przypisywanym wsi Goschwitz, w rejonie 
tzw. Cygańskiego Krzyża Pokutnego, miano odkrywać jakieś nieokreślone bliżej „urny", 
czyli po prostu naczynia ceramiczne (Vug 1890, s. 286; por. Eistert 1937). 

Próby odnalezienia widocznych powierzchniowo pozostałości siedlisk Goschwitz, 
Buchwaldu, Alt-Pogarth i * Prążkowa oraz ewentualnych śladów związanej z tymi osada-
mi infrastruktury (miedze, wąwozy drożne) w roku 2007 nie powiodły się. W związku 
z tym trudno powiązać z wymienionymi osadami także inne potencjalnie interesujące 
formy terenowe, jak nieużywane drogi czy opuszczone kamieniołomy. Odkryte w wykro-
tach na domniemanym terenie Goschwitz niewielkie fragmenty naczyń ceramicznych 
oraz słupek kamienny z datą 1720 i godłem herbowym Strzelina, dostrzeżony na łące 
nieopodal linii obecnego przebiegu granicy gmin wiejskich Strzelin i Przeworno, zwią-
zane są już z użytkowaniem terenu w okresie nowożytnym. Podobnie należy zapewne 
datować wały stwierdzone nad Jegłówką i jej dopływami oraz w obszarze źródliskowym 
tych cieków, częściowo oznaczone na współczesnych mapach topograficznych. 

Nie zdołano zaobserwować żadnych powierzchniowo widocznych reliktów dawnej 
zabudowy na północny wschód od Gębczyc, gdzie jeszcze w XIX/XX w. miały istnieć 
fragmenty starych murów fundamentowych. Wstępnymi poszukiwaniami rzekomego 
dawnego siedliska Gębczyc objęto kilka miejsc na wschód od wsi, szczególnie rejon za-
plecza dawnej fabryki cegły szamotowej (por. Strauss 1981, s. 145) oraz krawędź wyso-
czyzny na południe od mniejszego z odtworzonych w okresie powojennym gębczyckich 
stawów (por. rye. 1, nr 3). Poszukiwania te nie przyniosły rezultatu; dopiero ponowna 
interpretacja odnośnego tekstu Bruckscha pozwoliła trafić na właściwe miejsce (rye. 1, 
nr 1). Oparto się przy tym na opisie dojścia do zaginionej wsi od strony Białego Koś-
cioła, najpierw drogą tożsamą z obecną trasą niebieskiego szlaku poza wieś do podnóża 
Glinicy, potem zaś wzdłuż Długiego Stawu (Lange Teich). W chwili opisywania go przez 
Bruckscha w 1926 r. Długi Staw był od ponad stu lat osuszony i zarośnięty zagajnikiem 
(por. odnośny wycinek mapy topograficznej, Mbl. 3078/5268 Strehleń). Zapewne do-
piero w latach siedemdziesiątych XX w. naprawiono groble-zapory wraz z przepustami, 
ponownie zapełniając zarówno ten, jak i dwa mniejsze, położone poniżej stawy wodą. 
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Rye. 1. Plan Gębczyc, pow. strzeliński, z okresu międzywojennego (za: Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 
zespół Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej, sygn. 767, s. 312) z zaznaczonymi miejscami poszukiwań 
zaginionej osady. 1 - stanowisko nr 3A; 2 - stanowisko nr 3B; 3 - miejsca poszukiwań osady z wynikiem 
negatywnym; W - staw Wiesenpeter, M - Staw Młyński (Miihlteich) 
Fig. 1. Plan of Gębczyce, Strzelin distr., pre-1945. (from: State Archive in Wrocław, Wydział Samorządowy 
Prowincji Śląskiej, sign. 767, p. 312) showing locations investigated for the lost settlement. 1 — site no. 3A; 
2 — site no. 3B; 3 — locations where investigation results were negative; W — Wiesenpeter pond; M — millpond 
(Miihlteich) 

Zgodnie z nie do końca jasnym opisem z 1926 r., opuszczone siedlisko wiejskie miało 
znajdować się nad nawadniającym gębczyckie stawy prawym dopływem Oławy, powyżej 
Długiego Stawu, a poniżej stawu zwanego Wiesenpeter, zaznaczonego pod tą nazwą na 
pruskich mapach topograficznych oraz istniejącego do dziś (por. rye. 1). W zachodniej 
części tego terenu zastano śródleśną łąkę położoną nad strumieniem, odpowiadającą opi-
sowi Bruckscha. Ponadto we wschodniej części opisanego terenu, kilkadziesiąt metrów 
na zachód od drogi polnej do Dębnik i Gęsińca, stwierdzono interesujący zespół form 
terenowych nie opisanych w cytowanym artykule, składający się z dwóch stawów czę-
ściowo tylko i okresowo wypełnionych wodą, otaczających te stawy grobli, przesmyku 
w grobli pomiędzy stawami oraz wyspy położonej na niższym, zachodnim zbiorniku 
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(ryc. 1, nr 2). Wprawdzie wspomniana droga nie jest zapewne tożsama z traktem zwa-
nym niegdyś Starą Drogą {die Aide Gasse), wyspa na stawie nie pasuje do podanego przez 
Bruckscha opisu umocnień broniących przystępu do zaginionej wsi, a staw zwany Młyń-
skim (Miihlte i ch) znajdował się dowodnie powyżej stawu Wiesenpeter, jednak sama forma 
opisanych reliktów sugeruje ich interpretację jako pozostałości stawu młyńskiego i być 
może gródka „nawodnego" (Wasserburg). Cały obszar uznany za interesujący badawczo 
podzielono na dwie części: domniemane opuszczone siedlisko wiejskie w obrębie śród-
leśnej łąki (stan. nr 3A) oraz teren działki leśnej ze stawem tzw. młyńskim (?) i stawem 
z wysepką (stan. nr 3B). Na obydwu stanowiskach przeprowadzono wykopaliska sonda-
żowe, których wyniki przedstawiono poniżej. 

PRZEBIEG BADAŃ SONDAŻOWYCH NA STANOWISKU NR 3 
W GĘBCZYCACH, POW. STRZELIŃSKI, I STRATYGRAFIA 

ZADOKUMENTOWANYCH NAWARSTWIEŃ 

Wykop sondażowy 1/07, w rzucie kwadratowy o długości boku 2,5 m, założono na pół-
nocnym skraju wyspy o średnicy ponad 20 m, położonej pośrodku położonego niżej 
z dwóch stawów istniejących na stanowisku nr 3B. Nawarstwienia średniowieczne wystą-
piły bezpośrednio pod warstwami ściółki i próchnicy (j. s. 1). Najwyżej, oprócz północ-
nego krańca wykopu, wystąpiła jasnobrunatna, średnio zwarta warstwa gliniasto-piasz-
czysta, o dużej zawartości kamieni, głównie drobnego gruzu skalnego (j. s. 3). Podobny 
sposób zalegania - o największej miąższości w partii południowej, z wyklinowywaniem 
się w stronę północną, cechował także zalegające poniżej nawarstwienia. Była to przede 
wszystkim zbita, jasnoszara warstwa gliniasta z domieszką innych frakcji mineralnych 
(głównie piasku), w tym kamieni rozmaitej wielkości (j. s. 2). W południowo-wschod-
niej części wykopu pomiędzy j. s. 2 i 3 zalegała kolejna warstwa niwelacyjna, zbita, gli-
niasto-piaszczysta, barwy szaro-żółtej, z niewielką domieszką kamieni (j. s. 8). Poniżej, 
w północnej połowie sondażu zalegała zbita warstwa, składająca się z przemieszanych 
frakcji żółto-rdzawego piasku, szarej gliny i kamieni różnej wielkości (j. s. 6), w naroż-
niku północno-zachodnim wykopu silniej przewarstwiona piaskiem (j. s. 5). Podłoże 
naturalne, o genezie namuliskowej (o czym świadczą odkryte grudki gytii), stanowiła 
ciemnoszara warstwa gliniasta, tłusta, z przebarwieniami rdzawymi i żółtymi. 

Większość zabytków ruchomych odkrytych w sondażu 1/07 pochodziła z nawar-
stwień wyższych, niewielka zaś część z j. s. 6, która stanowiła prawdopodobnie niwelację 
pierwotną, mającą na celu poszerzenie powierzchni użytkowej wyspy do wymaganych 
przez użytkowników rozmiarów. Nawarstwienia położone wyżej (j. s. 2, 3, 8), zawierające 
większą liczbę zabytków - jednak bez jakichkolwiek odpadów organicznych, np. kości 
zwierzęcych — powstawały już w okresie zasiedlenia bądź samej wyspy, bądź jej otoczenia, 
mając zapewne podnosić jej poziom użytkowy. Ani zawarte w omawianych nawarstwie-
niach kamienie, ani odkryte zabytki ruchome nie upoważniają do wnioskowania o za-
budowie wyspy w XIV-XV w., gdy nawarstwienia te mogły powstawać. Zarówno sama 
wyspa, jak też jej otoczenie - szczególnie grobla i rejon przepustu między wyschniętymi 
stawami - wymagają dalszych badań. 
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Profil południowy Profil zachodni 

Ryc. 2. Gębczyce, stan. nr 2. Stratygrafia nawarstwień w profilach sondażu 1/07 (numeracja warstw wg inwen-
tarza polowego, opisy w tekście). Linią przerywaną oznaczono negatywy po kamieniach 
Fig. 2. Gębczyce, site no. 2. Stratigraphic sequence visible in section, test trench 1/07 (layer numbers as in the 
Site book, explained in the main text). Dotted line shows cuts from missing stones 

Wykop sondażowy 11/07 o wymiarach 2x1,2 m założono w zachodniej części śród-
leśnej łąki (stan. nr 3A), na cyplu terasy nadzalewowej, w przeciwieństwie do pozosta-
łej części stanowiska zarośniętym obecnie dębami i roślinnością krzewiastą. Najniższą 
warstwę w obrębie sondażu stanowiła żółto-szaro-rdzawa glina (j. s. 3), na niej zaś, pod 
warstwą ściółki, zalegała szara, mniej zbita warstwa gliniasto-pylasta (j. s. 2), z której 
pochodziły 3 ułamki ceramiki średniowiecznej oraz fragment dachówki. Warstwa ta, są-
dząc po jej miąższości, zawartości i wypełnisku, nie jest zapewne warstwą kulturową, lecz 
akumulacyjną, związaną z funkcjonowaniem osady na południe od wykopu 11/07. 

Sondaż 111/07, w rzucie kwadratowy o wymiarach 1,5x1,5 m, założono w połu-
dniowej części łąki (stan. nr 3A), starając się umiejscowić go możliwie blisko krawędzi 
doliny. Na taką lokalizację wykopu miało wpływ stwierdzenie, że w pobliżu krawędzi 
doliny w południowo-zachodniej partii łąki znajduje się ledwie widoczne przewyższenie 
0 rozciągłości kilkudziesięciu metrów w linii wschód-zachód, wyniesione ok. 1,2-2,2 
m ponad resztę stanowiska, odpowiednie dla zlokalizowania osady. W obrębie wyko-
pu stwierdzono zaleganie warstw w układzie stokowym z południa na północ. Warstwy 
były łatwe w eksploracji, nie zawierały prawie kamieni, a ich granice były doskonale 
widoczne po odczyszczeniu. Pod warstwą czarno-szarej próchnicy, przemieszanej z gliną 
1 piaskiem (j. s. 1), wystąpiła spiaszczona jasnobrunatno-szara warstwa gliniasta (j. s. 2). 
Pod tą warstwą zalegała mniej od niej spiaszczona, ciemnoszaro-czarna warstwa gliniasta, 
nasycona miejscami węglem drzewnym i różnobarwnymi wtrętami mineralnymi (j. s. 
3), zawierająca także dosyć liczne zabytki archeologiczne. Jest to niewątpliwie warstwa 
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kulturowa, związana z przydomową działalnością gospodarczą. Najniżej zalegała warstwa 
dość zbitej, jasnoszarej gliny z pewną domieszką frakcji kamienistej i żelazistymi wytrące-
niami, w której stropie wystąpiły nieliczne węgielki i polepa (j. s. 4). Na tle j. s. 4 wystąpił 
układ dołków posłupowych o średnicach 4 -7 cm, z których być może cztery stanowiły 
pozostałość dwóch rzędów słupków, co jednak da się sprawdzić dopiero po nawiązaniu 
do sondażu nowych wykopów. Sześć z siedmiu odkrytych słupków wypełnionych było 
warstwą akumulacyjną (j. s. 2), jeden (nr 4) warstwą kulturową (j. s. 3). 

Zarówno stratygrafia, jak też odkryte dołki posłupowe pozwalają stwierdzić, że son-
daż 111/07 założono na osadzie, trafiając zapewne we fragment podwórka zaopatrzony 
w konstrukcje oparte na cienkich, dość głęboko wbitych słupkach - być może płotki lub 
kojce. Ze względu na skład nawarstwień wykluczony wydaje się związek tych konstrukcji 
z hodowlą i przetwórstwem spożywczym. Zwraca przy tym uwagę dość liczna obecność 
w warstwie kulturowej węgla oraz odpadów nieorganicznych w postaci ułamków cera-
miki, przy równoczesnym braku organicznych odpadków kuchennych. Początek użytko-
wania badanego fragmentu osady wiąże się z obecnością węgli i polepy w stropie calca 
(j. s. 4) oraz istnieniem wkopanego w calec słupka, wypełnionego nawarstwiającą się 
następnie warstwą kulturową (j. s. 3). Najintensywniej jednak osada była prawdopodob-
nie użytkowana w okresie nieco późniejszym, z którym należy wiązać warstwę kulturową 
i wkopane w nią sześć słupków, a także zapewne większość zabytków odkrytych w zalega-
jącej powyżej warstwie akumulacyjnej (j. s. 2). Wyjaśnienie funkcji i znaczenia odkrytych 
w sezonie 2007 reliktów może przynieść tylko przebadanie szerszej połaci domniemanej 
osady. 

CHARAKTERYSTYKA ZABYTKÓW RUCHOMYCH I PRZYBLIŻONA 
CHRONOLOGIA STANOWISKA NR 3 W GĘBCZYCACH 

Zbiór ceramiki naczyniowej z badań sondażowych w Gębczycach, nie licząc znalezisk 
powierzchniowych, składa się ze 147 fragmentów naczyń, z czego 104 odkryto na sta-
nowisku nr 3B, a 43 na stanowisku nr 3A. Pod względem technologicznym większość 
materiałów ceramicznych to fragmenty naczyń grupy C2 według Pawła Rzeźnika (2005, 
s. 101), wypalanych w atmosferze utleniającej na kolor kremowy bądź szaro-kremowy, 
często o niejednolitym barwnie zarówno przełomie, jak też wypale powierzchni, o do-
mieszce schudzającej z dużym udziałem frakcji pylistej. Drugą pod względem liczebności 
grupę stanowią fragmenty naczyń grupy C l , cechujące się twardym, równomiernym 
wypałem utleniającym, barwą kremową bądź (rzadziej) ceglastą, oraz domieszką wysor-
towanego piasku, wpływającą na charakterystyczną chropowatość ich powierzchni. Poje-
dyncze ułamki ceramiki, odkryte głównie na stanowisku nr 3A, można zaliczyć do grup 
technologicznych BO i BI według P. Rzeźnika (2005, s. 101). O technice wytwarzania 
naczyń informują zachowane na zabytkach ślady obtaczania, w tym wklęsło-wypukłe 
ciągi garncarskie wskazujące na silnie formujące obtaczanie, oraz, w jednym przypadku, 
widoczne po wewnętrznej stronie ślady zalepiania taśm. W świetle obserwacji śladów 
na dnach, naczynia były podnoszone (jeden przypadek) bądź odcinane drutem od koła 
garncarskiego (jeden przypadek). 
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Profile wykopu 11/07: 

Profil południowo-wschodni Profil południowo zachodni 

Profil północno-zachodni Profil póhiocno-wschodni 

1 in 

Profile wykopu IH/07: 

Profil południowy Profil zachodni 

Piofi l wschodni Profil północny 

im węgiel C^S kamień 

Ryc. 3. Gębczyce, stan. nr 1. Stratygrafia nawarstwień w profilach sondaży 11/07 i 111/07 (nu-
meracja warstw wg inwentarza polowego, opisy w tekście) 
Fig. 3. Gębczyce, site no. 1. Stratigraphie sequence visible in section, test trenches 11/07 and 
111/07 (layer numbering as in the Site book, explained in the main text) 

W oparciu o nieliczny i rozdrobniony materiał ceramiczny nie sposób przeprowadzić 
analizy form naczyń. Wśród znalezisk ceramicznych ze stanowiska nr 3A wystąpiły jed-
nak na pewno fragmenty pokrywek oraz dwa ułamki wylewu zapewne jednego dzbana 
(ryc. 4, nr 7) typu la wedug Jerzego Niegody (1999, s. 171, ryc. 25), a wśród zabytków 
ze stanowiska nr 3B: ułamek pokrywki, fragment górnej partii brzuśca naczynia flaszowa-
tego (ryc. 4, nr 5) oraz fragment wylewu dzbana. Ułamki wylewów naczyń o dającej się 
określić formie innych niż dzbany wystąpiły tylko na stanowisku nr 3A w postaci dwóch 
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tzw. brzegów z okapem (ryc. 4, nr 6, 8) typu lc według Niegody (1999, s. 169, ryc. 21). 
Fragmenty brzuśców były przeważnie niezdobione, kilka egzemplarzy zdobionych było 
bardzo płytkimi, gęstymi, wąskimi żłobkami o przekroju graniastym, żaden zaś przy po-
mocy „klasycznych" tzw. żłobków gotyckich. W przypadku jednego fragmentu brzuśca 
naczynia (ryc. 4, nr 4) stwierdzono zdobienie czerwonym malowanym pasem. 

W trakcie badań sondażowych w Gębczycach odkryto 11 zabytków żelaznych, z któ-
rych siedem pochodziło ze stanowiska nr 3B (wyspa), a cztery ze stanowiska nr 3A (osa-
da). W obrębie wyższych nawarstwień niwelacyjnych w wykopie 1/07 na stanowisku 
nr 3B odkryto jedną podkowę końską oraz ramię drugiej. Oba zabytki zaopatrzone są 
w solidne zaczepy odbite techniką spęczania wzdłuż osi ramion, typu E/l wg Józefa 
Kaźmierczyka (1978, ryc. 41, s. 141), nie mają tzw. zębca, a ich szerokie ramy, pozba-
wione bruzdy, są dość silnie wymodelowane. W przypadku podkowy zachowanej w ca-
łości można stwierdzić zarys prześwitu owalny zbliżony do czworokątnego, a także lekkie 
uniesienie przodka podkowy. Cechy te kwalifikowałyby oba okazy najprawdopodobniej 
do typu VI/2 wg Kaźmierczyka (1978)2. 

Także na stanowisku nr 3B wystąpił żelazny przebijak (ryc. 5, nr 2). Tępe zakończe-
nie, nie noszące śladów ułamania końcówki, pozwala wykluczyć użytkowanie tego zabyt-
ku w charakterze przecinaka bądź dłuta. Nie sposób stwierdzić na pewno, czy omawiany 
zabytek był używany jako punca czy przebijak (por. Kaźmierczyk 1970, s. 94), funkcja 
przebijaka wydaje się jednak bardziej prawdopodobna. Zabytek ma długość 11,2 cm, 
co w świetle zebranych przez J. Kaźmierczyka danych sytuuje go w kategorii średniej 
wielkości przebijaków, których długości wahały się zasadniczo między 5,6 a 28,3 cm 
(Kaźmierczyk 1970, s. 92). Brak śladów uchwytu bądź oprawy wskazuje, że narzędziem 
tym posługiwano się „z wolnej ręki" bądź przy użyciu kleszczy. Charakterystyczne, że 
przebijak nie nosi na obuszku śladów rozklepania uderzeniami młotka, co wskazuje na 
używanie młotka o dobrze dobranej do przebijaka masie bądź na relatywnie małe zużycie 
tego narzędzia. 

Na stanowisku nr 3B wystąpił także przedmiot przypominający skobel jednora-
mienny o czworokątnym, niemal kwadratowym przekroju uchwytu. Z tego też względu 
przedmiot ten nie mieści się w typologii zaproponowanej dla skobli jednoramiennych 
(Krajic 1991, s. 329, ryc. 5), będąc prawdopodobnie raczej hakiem zawiasowym (por. 
Konczewscy 2004, ryc. 32 e-f). Najbardziej charakterystycznym z przedmiotów meta-
lowych odkrytych na stanowisku nr 3A jest nóż, odkryty w stropie warstwy kulturowej 
(j. s. 3) w narożniku północno-wschodnim wykopu 111/07 (ryc. 5, nr 1). Mimo słabego 
stanu zachowania zabytku, można stwierdzić, że jest to nóż typu I, tj. z trzpieniem (por. 
Konczewscy 2004, s. 96-97), należący do podtypu z trzpieniem usytuowanym asyme-
trycznie. 

Dwa niewielkie przedmioty żelazne, jeden ze stanowiska nr 3A (ryc. 5, nr 3) i drugi 
ze stanowiska nr 3B, to zapewne ułamane zęby grabi. Jeden przedmiot ze stanowiska nr 
3B to niewątpliwie fragment okucia, zbyt mały jednak i fragmentarycznie zachowany, 

2 Ostateczna klasyfikacja i ryciny obydwu zabytków, w związku z trwającą ich konserwacją, znajdą się 
w kolejnym tekście sprawozdawczym z poszukiwań zaginionych wsi na Wzgórzach Strzelińskich. 
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5 cm 
Ryc. 4. Fragmenty naczyń ceramicznych odkryte w trakcie badań sondażowych w Gęb-
czycach w sezonie 2007. Nr 1—5: sondaż 1/07 (stan. nr 3B); nr 6—8: sondaż 111/07 (stan. 
nr 3A). Rys. K. Fokt 
Fig. 4. Fragments of pottery from the test excavation at Gębczyce, 2007. No. 1-5: Trench 
1/07 (site no. 3B); no. 6-8: trench 111/07 (site no. 3A). Drawing K. Fokt 

by móc ustalić jego funkcję, podobnie jak pozostałe fragmenty przedmiotów żelaznych 
odkryte w sondażach 1/07 i 111/07. 

Przegląd fragmentów ceramiki naczyniowej odkrytych w trakcie badań sondażowych 
na stanowiskach nr 1-2 w Gębczycach wskazuje na użytkowanie stanowisk w XIV-1. po-
łowie XV w. Z datowaniem tym nie stoi w sprzeczności dopuszczalna chronologia odkry-
tych na stanowisku nr 2 podków (por. Kaźmierczyk 1978, s. 96—97). Za starszeństwem 
stanowiska nr 3A (osady) względem stanowiska nr 3B (wyspa) może przemawiać wy-
stąpienie na tym pierwszym ułamków ceramiki stalowo-siwej przy zupełnym ich braku 
na stanowisku nr 3B, a także odkryty w sondażu 111/07 nóż z trzpieniem (por. Jaworski 
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Ryc. 5. Wybrane zabytki metalowe odkryte w trakcie badań sonda-
żowych w Gębczycach w sezonie 2007. 1,3 — sondaż 111/07 (stan. nr 
3A); 2 - sondaż 1/07 (stan. nr 3B). Rys. K. Fokt 
Fig. 5. Selected metal finds from the test excavation at Gębczyce, 
2007. 1 ,3 - Trench 111/07 (site no. 3A); 2 - Trench 1/07 (site no. 
3B). Drawing K. Fokt 

1994, s. 523). Uściślenie datowania obydwu stanowisk oraz określenie ich wzajemnego 
stosunku wymaga jednak dalszych badań, szczególnie że różnice w kulturze materialnej 
mogą wynikać z odmiennych nawyków i pozycji społecznej mieszkańców stanowisk nr 
3A i 3B, niekoniecznie odbijając różnice w ich chronologii. Odkrycie w niewielkim son-
dażu nr 1 sporego zespołu przedmiotów żelaznych — w tym dwóch podków i przebijaka 
- może wskazywać na istnienie w tym miejscu bądź w jego pobliżu kuźni. W świetle 
dostępnych danych wiejska kuźnia istniała w nieodległej Jegłowej już w 1293 r., i nie 
jest wykluczone, że pracownia kowala stanowiła dość standardowy element okolicznych 
lokacji wiejskich (por. Hoffmann 1937, s. 5—6). 

Pierwszy etap poszukiwań opuszczonych średniowiecznych osad wiejskich na Wzgórzach 
Strzelińskich przyniósł wyniki zgoła nieoczekiwane. Zamiast spodziewanych reliktów wsi 
lokowanych w XIII, a opuszczonych w XIV w., odkryto na stanowisku nr 3 w Gęb-
czycach pozostałości osiedli z XIV-XV w. Wynikająca z badań sondażowych robocza 
interpretacja stanowiska nr 3A jako siedliska osady wiejskiej, a stanowiska nr 3B jako 
rycerskiej siedziby (wyspa) z towarzyszącym młynem (?) domaga się, ze względu na nie-
wielką skalę wykopalisk przeprowadzonych w sezonie 2007, weryfikacji w drodze dal-
szych badań archeologicznych. 

Położenie stanowisk nad własnym ciekiem w otoczeniu kilkudziesięciu hektarów pól, 
obecnie zaliczanych do obrębu Dębniki, lecz jeszcze w okresie międzywojennym nale-
żących do Gębczyc (por. ryc. 1), wskazuje, że mógł być to nie tylko przysiółek Gębczyc 

PODSUMOWANIE 
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albo niewielkie alodium (z osiedlem ogrodników bądź chałupników), lecz nawet nie-
wielka samodzielna osada wiejska, w typie wsi ogrodniczych bądź pasmowych znanych 
z okresu wczesnonowożytnego (por. Goliński 2006, s. 198). Jeszcze większe zamieszanie 
może wyniknąć, jeśli okazałoby się, że obydwie części stanowiska są sobie wprawdzie 
bliskie chronologicznie, lecz nie współczesne. Należałoby wówczas spodziewać się albo 
lokowania wsi i jej szybkiego wcielenia do folwarku, albo założenia folwarku i jego roz-
parcelowania, przy czym poszlaki archeologiczne wskazują jak na razie na pierwszą ewen-
tualność jako bardziej prawdopodobną. 

Znamienne, że o odkrytych na stanowisku nr 3 w Gębczycach osiedlach brak wzmian-
ki w odnośnych opracowaniach historycznych. Wskazuje to na konieczność pogłębienia 
i poszerzenia dotychczas przeprowadzonej kwerendy w źródłach pisanych i kartograficz-
nych. Dalsza analiza historyczna powinna również dopomóc w zlokalizowaniu innych 
nieistniejących osad na Wzgórzach Strzelińskich, szczególnie wsi Crosscin, od której za-
pewne wzięły swe nazwy dawne rewiry leśne: Krassengrundi Krasenberg (Görlich 1853, s. 
476, przyp. 1, por. Eistert 1938). Szczególnie pomocne w dalszych badaniach archiwal-
nych powinny być źródła nowożytne, umożliwiające drogą retrogresji i eliminacji dotar-
cie do starszych układów form i nazw terenowych oraz stosunków własnościowych. 
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