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Badania wykopaliskowe na stanowisku „Leszna Górna – Góra Tuł”, 
gm. Goleszów, pow. Cieszyn

Rozwój osadnictwa prehistorycznego w środowisku górskim i podgórskim stanowi je-
den z najbardziej interesujących przejawów adaptacji przez społeczności pradziejowe 
wymogów środowiska geografi cznego, a zarazem fenomen, którego przyczyny i uwa-
runkowania rozwojowe nie są dostatecznie wyjaśnione. Dotyczy to zwłaszcza okresu 
młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, kiedy to osadnictwo pradziejowe wkra-
cza na tereny górskie i podgórskie Karpat, doprowadzając, jak się wydaje, do bardziej 
trwałego zagospodarowania tej strefy. W odniesieniu do polskiej partii Karpat zjawisko 
to obserwujemy w jej wschodniej części (Gedl 1998), w Kotlinie Sądeckiej oraz w pew-
nym rozproszeniu w dolinie Raby, Skawy, Soły (Madyda-Legutko 1995; Durczewski 
1948, 138; Żurowski 1933, 34; Reyniak 1980, 76–79) oraz w Kotlinie Żywieckiej (Go-
łąb, Madyda-Legutko 2004, 289–300). Ostatnio wydatnie udało się rozszerzyć naszą 
wiedzę o zjawiskach osadniczych w zachodniej części polskich Karpat oraz w czeskiej, 
najbardziej na zachód wysuniętej partii tego pasma. 

Do niedawna teren ten uważano w literaturze przedmiotu za pozbawiony trwałych 
struktur osadniczych, wskazując jedynie na izolowane punkty osadnicze: Cieszyn-Góra 
Zamkowa (Kietlińska 1958), Chotěbuz-Podobora (Jisl 1966, Kouřil 1990), Štramberk-
-Kotouč (Jisl 1950; 1968; Pavelčík 1970; Dohnal 1988, 62–64).

W dużej mierze obraz ten spowodowany był słabym stanem badań archeologicznych. 
W ostatnich latach na terenie Podbeskidzia udało się odkryć nowe, nieznane dotąd ślady 
osadnictwa prehistorycznego (Chorąży, Chorąży 1997; 1998; Chorąży, Kuś 2000; Janák 
1995; Janák, Břízova, Chorąży, Grepl 2004). Osadnictwo to oparte jest w dużej mie-
rze na osiedlach wyżynnych, zlokalizowanych na wzniesieniach o naturalnym walorze 
obronnym (Chorąży, Chorąży 2003). Towarzyszy im sieć osad wyżynnych, położonych 
na wybitnych cyplach terenowych, jednak bardziej dostępnych, niemających walorów 
obronnych. Na niektórych terenach zarejestrowano również obecność osiedli położo-
nych niżej, na stokach niewielkich wzniesień w pobliżu cieków wodnych. 

Osiedla wyżynne o naturalnych walorach obronnych zlokalizowane są bezpośrednio 
na przedpolu progu Beskidu Śląskiego i Beskidu Śląsko-Morawskiego na wybitnych 
wzniesieniach o ekspozycji okrężnej, o wysokości 400–621 m n.p.m. (ryc. 1). Dość czę-
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sto osiedla te usytuowane są w odległości kontaktu wzrokowego jedno od drugiego. 
W pewnym rozproszeniu występują one we wschodniej części omawianego obszaru 
(Chorąży, Chorąży 1997; Chorąży, Kuś 2000). Wyraźna koncentracja tego typu osiedli 
występuje na północnym przedpolu Przełęczy Jabłonkowskiej w okolicach Goleszowa, 
Trzyńca i Cieszyna (Chorąży, Chorąży 2003; Břízova, Chorąży, Grepl, Janák 2003; 
Kietlińska 1958). Mniejsza koncentracja tego typu stanowisk znajduje się na zachód od 
Ostrawicy, w okolicach Frydka-Mistka (Janák 1995; Břízova, Chorąży, Grepl, Janák 
2004). Dalsze osiedla wyżynne występują w zachodniej partii omawianego terenu 
w Hukvaldach (Janák 1995; Boris, Juroš, Michálek 2000) i w Štramberku (Jisl 1950; 
Pavelčík 1970; Dohnal 1988, 62–64).

Jednym z nowo odkrytych stanowisk jest osiedle wyżynne zlokalizowane na górze 
Tuł w Lesznej Górnej (ryc. 1–3). Stanowisko to zostało odkryte przez autorów w 1997 
roku, w ramach programu weryfi kacyjnych badań powierzchniowych strefy górskiej 
i podgórskiej1. Stanowi ono jedno z najbardziej interesujących, a zarazem najwyżej po-
łożonych osiedli wyżynnych w polskich Karpatach. 

Stanowisko zlokalizowane jest w szczytowej partii góry Tuł, położonej w północno-
-zachodniej krawędzi Beskidu Śląskiego, w rejonie północnego przedpola Przełęczy Ja-
błonkowskiej. To wzniesienie wybitne (621 m n.p.m., 100 m wysokości względnej),
o ekspozycji okrężnej, zbudowane z wapieni cieszyńskich. Góruje ono nad dolinami po-
bliskich potoków Cisówka i Lesznianka, wznosząc się stromo od strony południowej,
północnej, wschodniej (stopień ekspozycji do 70%), nieco łagodniej opadając jedynie
od strony zachodniej. Nadaje to wzniesieniu wyjątkowe, naturalne walory obronne, tym
bardziej że stanowi ono doskonały punkt widokowy, z panoramą obejmującą rejon pół-
nocnego przedpola Przełęczy Jabłonkowskiej oraz znaczną część Pogórza Cieszyńskie-
go. Zasięg stanowiska obejmuje wschodnią, szczytową partię góry. W części zachodniej,
opadającej łagodniej, nie zarejestrowano do tej pory żadnych śladów osadnictwa prehi-
storycznego. Występują one natomiast w rejonie północnego podnóża góry, reprezen-
tując identyczny materiał ceramiczny, jak w przypadku partii szczytowej wzniesienia.
Stanowisko to, zarejestrowane jako Leszna Górna nr 4, zostało odkryte przez autorów
w roku 2001. Wydaje się, iż stanowi ono osiedle funkcjonujące współcześnie z osiedlem
wyżynnym, nie jest wykluczone, iż było ono w istocie jego integralną częścią.

Na podstawie przeprowadzonej prospekcji powierzchniowej obszar osiedla wyżynne-
go można szacować na około 3 ha. Bogactwo pozyskanego powierzchniowo materiału

1 Oprócz autorów odkrycia stanowiska dokonali: mgr Małgorzata Hotloś, Agnieszka Mielec oraz Robert 
Skoczylas.

Ryc. 1. Stanowiska datowane na późną epokę brązu i wczesną epokę żelaza na terenie Podbeskidzia 
z zaznaczonym stanowiskiem „Leszna Górna – Góra Tuł”: 1. grodziska; 2. osiedla wyżynne o natural-
nych walorach obronnych; 3. osiedla wyżynne pozbawione walorów obronnych; 4. osiedla równinne; 

5. cmentarzyska; 6. skarby

Abb. 1. Fundstellen der späten Bronzezeit und der frühen Eisenzeit im Beskiden-Vorland mit einge-
zeichneter Fundstelle „Leszna Górna – Góra Tuł”: 1. Burgwälle; 2. natürlich bewehrte Höhensiedlun-
gen; 3. Höhensiedlungen ohne Wehrcharakter; 4. Siedlungen in ebener Landschaft; 5. Gräberfelder;

6. Schatzfunde
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Ryc. 2. Leszna Górna, stan. 4, Góra Tuł. Lokalizacja stanowiska na mapie 1:25 000, arkusz 110-45

Abb. 2. Leszna Górna, FSt. 4, Góra Tuł. Lage der Fundstelle auf der Karte im Maßstab 1:25 000,
Blatt 110-45

 ceramicznego oraz pokaźna liczba kamiennych rozcieraczy i żaren wskazuje na jego in-
tensywne zasiedlenie. Duża ilość materiału zabytkowego występującego na powierzch-
ni stanowiska jest wynikiem prowadzonej do lat pięćdziesiątych XX wieku gospodarki 
uprawowej, a przede wszystkim usypywania kopców z odrzuconych z pól uprawnych 
kamieni, tzw. gromanic. Wraz z kamieniami wyrzucona tam została duża ilość materiału 
zabytkowego – fragmenty ceramiki prehistorycznej oraz rozcieracze i żarna kamienne. 
Drugim czynnikiem, który doprowadził do znacznego zniszczenia stratygrafi i stanowi-
ska oraz zalegania materiału zabytkowego na powierzchni, jest działanie intensywnych 
w warunkach górskich procesów denudacyjnych i stokowych.
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Badania wykopaliskowe przeprowadzone w lipcu 2003 roku były pierwszą próbą 
rozpoznania tego niezwykle interesującego osiedla. Badania fi nansowały: Śląski Kon-
serwator Zabytków, Muzeum w Bielsku-Białej oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie2.

Właściwe prace wykopaliskowe poprzedzono szczegółowymi badaniami powierzch-
niowymi w obrębie kulminacji szczytowej, partii grzbietowej, stoków oraz podnóża 
góry Tuł. Miały one na celu szczegółowe rozpoznanie granic stanowiska oraz wyróż-
nienie koncentracji materiału powierzchniowego. W trakcie przeprowadzonych badań 
pozyskano kilkaset fragmentów ceramiki (ryc. 4). Koncentrację materiału ceramicznego 
stwierdzono na stokach północnych i wschodnich kulminacji szczytowej. W przypadku 
stoku wschodniego, charakteryzującego się spadkiem rzędu 60–70%, jest to zapewne 
wynik wtórnej dyslokacji materiału zabytkowego na skutek intensywnych procesów 
stokowo-denudacyjnych. Bardzo dużą liczbę rozcieraczy i gładzików kamiennych za-
rejestrowano w obrębie gromanic zlokalizowanych w grzbietowej partii góry, co z pew-
nością jest wynikiem intensywnej gospodarki rolnej, prowadzonej jeszcze w okresie 
powojennym na stoku północnym i południowym partii szczytowej.

Przeprowadzone badania wykopaliskowe miały charakter sondażowy. Ich głównym 
celem było rozpoznanie stratygrafi i stanowiska, śladów jego zabudowy oraz identyfi ka-
cja ewentualnych fortyfi kacji. Istotny aspekt badań stanowiło również pozyskanie serii 

2 Opiekunem naukowym badań był prof. Jan Chochorowski, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, któremu autorzy badań pragną złożyć serdeczne podziękowania za pomoc 
w organizacji prac badawczych, a także za wiele cennych wskazówek udzielonych w trakcie prowadzenia 
prac, jak i opracowywania wyników badań.

Ryc. 3. Widok od południa na stanowisko „Leszna Górna – Góra Tuł”. Fot. Bogusław Chorąży

Abb. 3. Blikck von Süden auf die Fundstelle „Leszna Górna – Góra Tuł”. Foto Bogusław Chorąży
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materiału zabytkowego, pozwalającego na bardziej precyzyjne określenie chronologii 
funkcjonowania osiedla. 

W celu rozpoznania stratygrafi i stanowiska, w obrębie kulminacji szczytowej góry 
Tuł, w osi N–S wykonano liniowy sondaż o długości 65 m i szerokości 1 m (wykop 
1/2003). W partii północnej sondaż ten przebiegał w obrębie lokalnego wypłaszczenia 
północnego stoku kulminacji szczytowej. Z zarejestrowanej w trakcie prospekcji po-
wierzchniowej sytuacji (duża koncentracja fragmentów ceramiki) wynikało, iż można 
się w tym rejonie spodziewać śladów intensywnego zasiedlenia. Możliwość usytuowa-
nia w tym miejscu zabudowy mieszkalnej wymagała poszerzenia w tej strefi e sondażu 
liniowego o wykop 5 x 9 m (wykop 3/2003, odcinek A i B).

W celu identyfi kacji domniemanych śladów fortyfi kacji osiedla założono również 
sondaż liniowy w rejonie zachodniej, lokalnej kulminacji grzbietowej stanowiska, 
w strefi e potencjalnego występowania reliktów wału obronnego. Sondaż ten, o długości 
15 m i szerokości 1 m (wykop 2/2003), został zlokalizowany wzdłuż osi E–W. 

Ryc. 4. Leszna Górna, stan. 3, Góra Tuł. Wybór materiału zabytkowego zebranego z powierzchni
stanowiska

Abb. 4. Leszna Górna, FSt. 3, Góra Tuł. Ausgewählte Lesefunde aus dem Fundstellenbereich
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Istotnym problemem badawczym stanowiska są niezwykle utrudnione warunki pro-
wadzenia obserwacji stratygrafi cznych. Spowodowane jest to bardzo słabą czytelnością 
granic poszczególnych nawarstwień. 

Sytuacja stratygrafi czna w obrębie poszczególnych wykopów i ich odcinków była 
zróżnicowana. Stropową partię układu stratygrafi cznego stanowiła 7–10-centymetrowa 
warstwa ciemnobrunatnego humusu. W obrębie stoku północnego warstwa ta zawierała 
dość dużą ilość silnie rozdrobnionego materiału ceramicznego. Znikome jego ślady lub 
zupełny brak zarejestrowano w obrębie plateau szczytowego. Bezpośrednio pod humu-
sem występowała 10–25-centymetrowej miąższości warstwa brunatnej, gruzełkowatej 
gliny rędzinowej (warstwa 1). W obrębie plateau szczytowego wystąpiła w tej warstwie 
znikoma ilość materiału zabytkowego. W tym rejonie, bezpośrednio pod warstwą 1, na 
głębokości 20–30 cm wystąpiła skała macierzysta w postaci naprzemianległych warstw 
wapienia cieszyńskiego i łupku.

Podobna sytuacja wystąpiła w obrębie wykopu 2/2003. Identyfi kacja w tym rejonie 
śladów obwałowań przyniosła wynik negatywny. Obserwacje stratygrafi czne przepro-
wadzone w tym wykopie wykluczają obecność w tym miejscu wału obronnego. 

Odmiennie przedstawiała się sytuacja w obrębie stoku północnego kulminacji szczy-
towej. Tutaj pod warstwą humusu wystąpiła 20–25-centymetrowej miąższości warstwa 
brunatnej, gruzełkowatej gliny (warstwa 1) z licznymi fragmentami ceramiki oraz grud-
kami polepy. Jej znaczna miąższość oraz występowanie w jej obrębie pojedynczych 
fragmentów nowożytnej ceramiki może sugerować jej wykorzystanie jako warstwy or-
nej. Poniżej niej, w partii południowej stoku (na odcinku większego nachylenia stoku) 
wystąpiła szarosiwa ilasta glina (warstwa 3) z licznymi fragmentami ceramiki i polepy 
(warstwa spływowa?). W partii północnej stoku, na odcinku jego wypłaszczenia, bezpo-
średnio poniżej warstwy brunatnej gliny (warstwa 1) zalegała warstwa gliny szarożółtej 
(warstwa 2) z nielicznym materiałem zabytkowym. Bezpośrednio pod nią wystąpił żół-
ty, gliniasty calec.

W trakcie badań zarejestrowano fragmentarycznie 5 obiektów osadowych. Pierw-
szy z nich został odsłonięty (wykop 1/2003, szerokość wykopu 1 m) w północnej części 
plateau szczytowego, w rejonie jego północnego załomu (obiekt nr 1). Miał on po-
stać płytkiego (około 60 cm) przegłębienia stropu skały wapiennej na odcinku 1 m, 
wypełnionego ciemnobrunatną ilastą gliną z fragmentami ceramiki, grudkami polepy 
i rozcieraczami kamiennymi na otoczakach piaskowcowych. Zagłębienie to od strony 
północnej sąsiadowało z dołem posłupowym o głębokości 50 cm, wydrążonym w skale 
wapiennej, z wypełniskiem w postaci brunatnej, gruzełkowatej gliny z fragmentami 
polepy i węgielków drzewnych. Drugi, prawie identyczny dół wystąpił od strony po-
łudniowej, w odległości 2 m od poprzedniego3. Sytuacja ta sugeruje obecność w tym 
rejonie obiektu mieszkalnego lub gospodarczego, z partią północną płytko zagłębioną 
w skałę.

Drugi obiekt, również uchwycony fragmentarycznie (wykop 2/2003, szerokość 
wykopu 1 m) wystąpił w obrębie zachodniego załomu lokalnej, zachodniej kulminacji 

3 Z węgielków drzewnych z tego dołu posłupowego uzyskano datację radiowęglową Ki-11235 204050 
BP przy 1s: 111–99 BC, 97 BC–5 AD, 9–23 AD, 45–47 AD i 2s: 171 BC–65 AD. Datowanie wykonano 
w Laboratorium Radiowęglowym w Kijowie. W przypadku tej próbki istnieje jednak dość wysokie prawdo-
podobieństwo jej zanieczyszczenia.
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grzbietowej. Miał on postać dość płytkiego (około 60 cm) wannowatego przegłębienia 
o długości 3 m, wkopanego w zwietrzelinę oraz strop skały wapiennej. Jego wypełnisko 
stanowiła jasnobrunatna ilasta glina z licznymi fragmentami ceramiki, kości zwierzę-
cych i rozcieraczy kamiennych na otoczakach piaskowcowych. Z pozyskanych z dna 
obiektu węgielków drzewnych uzyskano datę radiowęglową4. 

Poniżej obiektu 2, na stoku zachodnim lokalnej kulminacji grzbietowej, wystąpił 
obiekt 3. Miał on również postać płytkiego zagłębienia (głęb. około 40 cm) o pochy-
łym, zgodnym ze spadkiem terenu, dnie. Jego wypełnisko stanowiła jasnobrunatna gli-
na z fragmentami ceramiki, rozcieraczami kamiennymi na otoczakach piaskowcowych 
oraz pojedynczym egzemplarzem przęślika (?) glinianego.

Niezwykle interesującą postać miał obiekt 4, odsłonięty na większej przestrzeni 
w obrębie wykopu 1/2003 (odcinek F) i wykopu 3/2003 (odcinek A). Wystąpił on 
w rejonie lokalnego wypłaszczenia stoku północnego kulminacji szczytowej. Jego in-
tegralną część stanowił nasyp – wał zbudowany z gliny calcowej i pokruszonej zwie-
trzeliny łupkowej o szerokości 60–80 cm i wysokości 30 cm. Wał ten był posadowiony 
na gliniastym calcu, przebiegając wzdłuż osi E–W, poprzecznie do stoku kulminacji 
szczytowej. Od strony północnej wału, równolegle do jego przebiegu, wystąpiło tra-
pezoidalne w rzucie poziomym zagłębienie, o głębokości około 40 cm. Jego dłuższa 
oś przebiegała w kierunku E–W. W odsłoniętej partii zagłębienie to miało długość 
5,2 m i szerokość od 2,2 (w partii wschodniej) do 1 m (w partii zachodniej). W części 
zachodniej zagłębienie owo zwężało się, opierając swoją północną granicę na na-
turalnym występie skały wapiennej. W partii sąsiadującej z wałem dno zagłębienia 
stanowiła zniwelowana warstwa łupku, stanowiąca na tym odcinku podłoże skalne. 
Wypełniskiem obiektu była żółtobrunatna glina z licznym materiałem zabytkowym. 
Stanowią go fragmenty potłuczonych in situ naczyń glinianych, węgielki drzewne, 
kości zwierzęce oraz pojedynczy egzemplarz przęślika glinianego (drugi egzemplarz 
znaleziono w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu). Warstwa „wdeptanych” na kilku 
poziomach fragmentów ceramiki i kości na głębokości 20–30 cm stanowiła zapewne 
poziom użytkowy obiektu5. Dodatkowo w południowo-wschodnim i południowo-za-
chodnim skraju odsłoniętej partii obiektu wystąpiły dwa skupiska rozlasowanej pole-
py (średnica około 40 cm). Charakter obiektu oraz jego zawartość kulturowa wskazują 
na potencjalną funkcję mieszkalną. Nasyp od strony południowej stanowił najprawdo-
podobniej wał zabezpieczający obiekt przed spływem wód opadowych od strony stoku 
kulminacji szczytowej.

Ostatni z zarejestrowanych obiektów osadowych wystąpił w obrębie wykopów 
1/2003 (odcinek E) oraz 3/2003 (odcinek A i B), w rejonie stoku północnego kulminacji 
szczytowej, na S od obiektu 4. W odsłoniętej partii miał on zarys czworokąta, o wymia-
rach 3,1 x 3,2 m. Jego zarys uchwycono na głębokości 30 cm, dno wystąpiło na głęboko-
ści 50–70 cm. Jego wypełnisko stanowiła siwoszara, ilasta glina z licznymi fragmentami 
polepy konstrukcyjnej (przede wszystkim wylepek międzybelkowych konstrukcji zrę-

4 Jest to data Ki–11234 244050 BP przy 1s: 757–687 BC, 659–653 BC, 541–409 BC i 2s: 761–
–679 BC, 669–607 BC, 597–403 BC. Datowanie wykonano w Laboratorium Radiowęglowym w Kijowie.

5 Z poziomu tego uzyskano datację radiowęglową próbek węgla drzewnego. Jest to data Ki–11233 
243050 BP przy 1s: 757–697 BC, 541–407 BC i 2s: 761–681 BC, 669–6111 BC, 595–401 BC. Datowanie 
wykonało Laboratorium Radiowęglowe w Kijowie.
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bowych), węgli drzewnych6 oraz w znacznej części, wtórnie przepalonych, fragmentów 
ceramiki. Funkcja tego obiektu pozostaje nieokreślona. Destrukt pożarowy zalegający 
na jego dnie mógłby wskazywać na jego potencjalny związek z budowlą mieszkalną lub 
gospodarczą. Nie jest jednak wykluczone, iż destrukt ten pochodzi z obiektu zlokalizo-
wanego w rejonie załomu plateau szczytowego, a w wypełnisku znalazł się w wyniku 
procesów denudacyjnych.

W trakcie badań wykopaliskowych pozyskano dużą serię materiału zabytkowego 
(kilka tysięcy pozycji inwentarzowych) (ryc. 4–5). Są to głównie fragmenty ceramiki 
naczyniowej oraz liczne rozcieracze lub gładziki wykonane na otoczakach piaskowco-
wych. Mniej licznie wystąpiły fragmenty polepy (w tym fragmenty konstrukcyjne) oraz 
fragmenty kości zwierzęcych. Wyjątkowymi znaleziskami są: pojedyncze kółeczko 
brązowe o romboidalnym przekroju sztaby, dwa przęśliki gliniane, kółeczko i paciorek 
gliniany.

Pozyskany inwentarz stanowią głównie fragmenty ceramiki, silnie zniszczonej i roz-
drobnionej. Jedynie w nielicznych przypadkach, zwłaszcza w obrębie wypełniska obiek-
tu 4, możliwa jest identyfi kacja form, klasyfi kacja, a nawet częściowa rekonstrukcja. 

Najliczniejszą grupę ceramiki stanowią naczynia średnio- i grubościenne, wykonane 
z gliny z dużą ilością domieszki mineralnej – gruboziarnistego tłucznia mineralnego lub 
szamotu. Najczęściej spotykanymi formami są różnej wielkości garnki i misy. Garnki 
charakteryzują się jajowatym lub esowatym profi lem. Zdobione są one często za pomo-
cą ornamentu plastycznego, a zwłaszcza dookolnych listew zdobionych nacięciami lub 
dołkami palcowymi (ryc. 4:c–f). Niekiedy stosowano ornament w postaci samych doł-
ków paznokciowych. Częsta jest także obecność różnego rodzaju guzów plastycznych: 
języczkowatych, stożkowatych, czopowatych, jak również rozdzielonych (ryc. 5:b–c). 
Często spotykaną formą ceramiczną są szerokootworowe misy profi lowane oraz misy 
z brzegami zagiętymi do środka (ryc. 5:i).

Liczną grupę ceramiki stanowią naczynia wazowate (ryc. 5:a–b), jak również naczy-
nia cienkościenne o powierzchniach wygładzanych, na ogół czernionych, bardzo często 
grafi towanych. Grupa ta reprezentowana jest głównie przez czerpaki, czarki i misy. Są 
one zazwyczaj bogato zdobione na zewnątrz, a także wewnątrz grupami kresek, pasma-
mi nacięć i nakłuć, współśrodkowych kół, ornamentem zwisających festonów, zakres-
kowanych trójkątów lub półkolistych żłobków (ryc. 4:a–b; 5:a, e–g, l). Zestaw form ce-
ramicznych uzupełniają pokrywki (ryc. 5:k), placki gliniane (ryc. 4:g; 5:h) oraz naczynia 
sitowate (ryc. 5:j). 

Na uwagę zasługuje również specyfi czny rodzaj domieszki mineralnej, powszech-
nie dodawanej do masy ceramicznej. Jest nią gruboziarnisty, tłuczony, rzadziej drobno 
zmielony cieszynit – czarna, połyskująca, zasadowa skała krystaliczna, występująca na 
terenie pogórza w formie intruzji magmatycznych w płaszczowinie cieszyńskiej. Kilka 
bryłek intruzji cieszynitowych zostało pozyskanych w trakcie badań powierzchniowych 
i wykopaliskowych. 

Zarówno formy ceramiki naczyniowej, jak i jej ornamentyka odpowiadają formom 
spotykanym w V okresie epoki brązu i w fazie HC w kręgu grupy śląskiej kultury łużyc-

6 Z węgli tych uzyskano datację radiowęglową. Jest to data Ki–11236 250550 BP przy 1s: 787–
–755 BC, 703–539 BC, 529–523 BC i 2s: 795–513 BC, 509–497 BC, 493–483 BC, 465–449 BC, 441–427 
BC, 425–411 BC. Datowanie wykonano w Laboratorium Radiowęglowym w Kijowie.
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Ryc. 5. Leszna Górna, stan. 3, Góra Tuł. Wybór materiału zabytkowego odkrytego w trakcie badań 
wykopaliskowych w roku 2003

Abb. 5. Leszna Górna, FSt. 3, Góra Tuł. Ausgewähltes Fundmaterial aus den Ausgrabungen von 2003
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kiej na terenie Moraw oraz Górnego Śląska (Podborský 1970; Dohnal 1977; Gedl 1962; 
1973; 1982). 

Na stanowisku odkryto również pojedyncze wyroby metalowe: kółeczko brązowe 
(ryc. 5:r) oraz szpilę żelazną z główką zwiniętą w uszko (ryc. 3:i). Niewykluczona jest 
znajomość przez mieszkańców osiedla produkcji żelaza. Świadczyć by o tym mogły po-
jedyncze egzemplarze żużli żelaznych zalegających w warstwie kulturowej stanowiska. 
Znaleziska te wymagają podjęcia szczegółowych badań metalografi cznych. 

W trakcie przeprowadzonych badań pozyskano również pewną liczbę kości zwierzę-
cych. Zalegały one w obiektach osadowych oraz warstwie kulturowej osiedla. Z prze-
prowadzonej analizy osteologicznej7 wynika, iż stanowią je wyłącznie kości zwierząt 
hodowlanych – bydła, świni oraz owcy lub kozy. 

W trakcie badań odkryto również dużą liczbę rozcieraczy i żaren kamiennych, wy-
konanych z otoczaków piaskowcowych. Noszą one wyraźne ślady zużycia w wyniku 
rozcierania ziarna. Wskazuje to na dużą rolę uprawy zbóż w gospodarce mieszkańców 
osiedla. Odkryte egzemplarze przęślików glinianych poświadczają, iż jednym z zajęć 
mieszkańców osiedla było tkactwo (ryc. 4:h; 5:m–n). 

Pozyskany w trakcie badań wykopaliskowych materiał zabytkowy wskazuje na użyt-
kowanie prehistorycznego osiedla na górze „Tuł” u schyłku epoki brązu oraz w okresie 
wczesnej epoki żelaza. Potwierdzają to daty radiowęglowe uzyskane z próbek węgla 
drzewnego z obiektów osadowych. Wyniki przeprowadzonych badań wykopaliskowych 
na górze Tuł, ze względu na ich sondażowy charakter, nie pozwalają na ustalenie szcze-
gółowych danych dotyczących tego osiedla. Niemniej już te wstępne wyniki przyniosły 
wiele cennych informacji. Najistotniejsze z nich to potwierdzenie chronologii osiedla, 
stwierdzenie obecności na jego terenie obiektów mieszkalnych i gospodarczych oraz 
uzyskanie danych dotyczących zajęć ludności związanych przede wszystkim z rolnic-
twem i hodowlą.

Wyniki badań wykopaliskowych wskazują na wyjątkową rangę naukową stanowi-
ska. Pomimo niewielkiej powierzchni badań, dostarczyły one niezwykle bogatego, re-
prezentatywnego materiału zabytkowego oraz cennych obserwacji stratygrafi cznych. 
Osiedle to wydaje się zajmować kluczową pozycję w odkrytej w ostatnich latach struk-
turze osadniczej kultury łużyckiej usytuowanej na przedpolu Przełęczy Jabłonkowskiej 
(ryc. 1).

Bogactwo materiału zabytkowego występującego w obrębie stanowiska oraz wyjąt-
kowy charakter obiektów, specyfi cznych dla warunków osadnictwa górskiego, nakazuje 
objęcie szczególną formą ochrony całej powierzchni stanowiska. Istotnym zagrożeniem 
stanowiska jest działanie niezwykle intensywnych w warunkach górskich procesów de-
nudacyjnych i stokowych. Wyjątkowa wartość stanowiska, a zarazem jego zagrożenie 
wymagają podjęcia dalszych, szeroko zakrojonych ratowniczych badań. Z pewnością 
dostarczą one cennych danych dotyczących chronologii oraz zabudowy osiedla. 

7 Analizę wykonała mgr Urszula Bugaj. Autorzy składają serdeczne podziękowania za przeprowadzoną 
analizę.
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Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Ausgrabungen an der Fundstelle „Leszna Górna – Góra Tuł”, Gde. Goleszów,
Kr. Cieszyn

Im August 2003 wurden an der Fundstelle 3 in Leszna Górna, Gde. Goleszów die Probegrabungen 
durchgeführt. Die Fundstelle liegt in der Gipfelpartie des Tuł-Berges im nordwestlichen Randbe-
reich der Sącz-Beskiden, im nördlichen Vorfeld des Jablunkov-Passes (Abb. 1–3). Sie bilden den 
Rest einer 3 ha großen Höhensiedlung, die auf einer runden Kalksteinerhebung errichtet wurde. 
Diese Fundstelle wurde 1997 von den Mitarbeitern der Abteilung für Archäologie des Museums 
in Bielsko-Biała entdeckt. Sie gehört zu den interessantesten und zugleich am höchsten gelegenen 
Höhensiedlungen im Gebiet der polnischen Karpaten. 

Bei den durchgeführten Ausgrabungen handelte es sich um die Probegrabungen. Ihr Hauptziel 
war die Erkundung der stratigraphischen Verhältnisse und der Bauspuren sowie eine Identifi zie-
rung der möglichen Befestigungen. Hierzu wurde im Gipfelbereich des Tuł-Berges ein 65 m langer 
und 1 m breiter Sondierschnitt verlegt, der innerhalb einer lokalen Abfl achung am Nordhang eine 
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5 x 9 m große Erweiterung aufwies. Für die Identifi zierung der vermutlichen Befestigungsspuren 
wurde auch ein 15 m langer und 1 m breiter Sondierschnitt mit linearem Verlauf im Bereich der 
westlichen Kulmination des Gebirgsrückens verlegt. Er erbrachte ein negatives Ergebnis. 

Im Laufe der durchgeführten Forschungen wurde das Auftreten einer Kulturschicht nachge-
wiesen. Im obersten Bereich der Gipfelpartie ist sie nur fragmentarisch erhalten; innerhalb der 
lokalen Kuppenpartie am Nordhang erreicht sie dagegen eine Stärke von 20–30 cm, was wohl 
auf die Hangabtragungsprozesse zurückzuführen ist. Aufgenommen wurden auch 5 Siedlungsob-
jekte, von denen 3 aller Wahrscheinlichkeit nach Wohnobjekte darstellen.

Die durchgeführten Forschungen haben auch ein reichliches Fundmaterial erbracht (Abb. 4–
––5). Hierzu gehören mehrere Tausende von Keramikresten, Hüttenbewurf, Mahl- und Reibsteine
Einzelexemplare von Tonspinnwirteln sowie ein Bronzering.

Das geborgene Fundmaterial erlaubt eine Datierung der Bestehenszeit der Siedlung an den 
Ausgang der Bronzezeit (Periode V) und in die Hallstattzeit C. Die Formen von Gefäßkeramik 
wie auch ihre Verzierungen entsprechen solchen der schlesischen Gruppe der Lausitzer Kultur. 

Die auf dem Tuł-Berg lokalisierte Siedlung spielt innerhalb der in der letzten Zeit im Vorfeld 
der Beskiden aufgedeckten Besiedlungsstruktur der Lausitzer Kultur am Ausgang der Bronze-
zeit und zu Beginn der Eisenzeit möglicherweise eine Schlüsselrolle. Diese Beisiedlungsstruktur 
wird hauptsächlich durch Höhensiedlungen gebildet, die auf kreisförmigen Geländerhebungen 
des Cieszyn-Vorlandes, unmittelbar im Vorland der Schlesischen Beskiden lokalisiert sind. Sie 
umfasst einige zehn Siedlungen sowohl im polnischen als auch tschechischen Teil von Teschen-
Schlesien. Konzentrationen von Siedlungen aus dem oben erwähnten Zeitraum wurden in der 
Umgebung von Jaworze, Cieszyn, Goleszów und Trzyniec belegt (Abb. 1). 
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