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WSTĘP

Stanowisko 2 w Stożnem zostało odkryte przez autora podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych 

latem 2004 r. Tego samego roku wykonano zdjęcia lotnicze, na podstawie których określono przybliżony zasięg 

osady (wschodnią i południową granicę) (fot. 1) oraz wykonano szczegółowy plan sytuacyjno-wyskościowy1. 

Ze względu na bardzo interesujący materiał zabytkowy pozyskany w trakcie badań powierzchniowych, 

zdecydowano się przeprowadzić na stanowisku systematyczne prace wykopaliskowe, które trwają już trzy 

sezony (lata 2004, 2005 i 2006)2.

1 Plan sytuacyjno-wysokościowy wykonał mgr Sławomir Kałagate.
2 Ograniczone ramy artykułu nie pozwalają na pełną prezentację odkrytych materiałów, zarówno ruchomych, jak 

i nieruchomych. Monografia stanowiska jest planowana po zakończeniu badań w 2008-2009 r.
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ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Stanowisko jest położone około 1500 m na południowy zachód od zabudowań wsi Stożne, na największym 

lokalnym wyniesieniu, dochodzącym do 51-52 m n.p.m., w bezpośrednim sąsiedztwie Zimnego Potoku (ryc. 1). 

Według podziału J. Kondrackiego omawiany obszar wchodzi w skład mezoregionu Doliny Środkowej Odry, 

który jest częścią Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej (Kondracki 1998). Głównym ciekiem wodnym omawianej 

jednostki morfologicznej jest odcinek Odry pomiędzy Cigacicami a Krosnem Odrzańskim. Rzeka płynie pradoliną, 

której szerokość waha się od 2,5 km pod Krosnem Odrzańskim do 10 km w okolicach Czerwieńska. W okolicach 

Stożnego dochodzi do 7 km. Dno, którym płynie Odra, jest płaskie i podmokłe. Terasa zalewowa nie przekracza 

izohipsy 52 m n.p.m. Północna część pradoliny (terasa środkowa i wysoka) jest wyraźnie wyższa (do 75 m 

n.p.m.). W jej zwężeniach rzeka podcina wysoczyznę, tworząc strome i wysokie na 30 m krawędzie, wyraźnie 

odcinające się od dna doliny (np. w okolicach Gostchorza pod Krosnem) (Schwartz 1966, s. 17). 

Stanowisko w Stożnem leży nad Zimnym Potokiem, który na tym odcinku Pradoliny Warszawsko-

-Berlińskiej (Doliny Środkowej Odry) jest jednym z głównych lewobrzeżnych dopływów Odry, płynąc do niej 

równolegle w odległości 3-6 km. Pradolinę Odry i doliny innych, niewielkich cieków wypełniają mady (lekkie, 

średnie i ciężkie), które obecnie są wykorzystywane głównie pod uprawę oraz jako użytki zielone (Mucha 1961, 

s. 128-129). Teren osady jest współcześnie przeznaczony pod produkcję żyta, głównie ze względu na jego niskie 

wymogi dotyczące jakości gleby, stanowisko leży bowiem na rozległej, piaszczystej wydmie. 

OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ NIERUCHOMYCH

W trakcie trzech sezonów badań odsłonięto obszar około 3,5 ara, na którym odkryto 10 obiektów archeolo-

gicznych (ryc. 2). Ich stan zachowania jest bardzo różny. Większość obiektów zachowana była jedynie w części 

spągowej, górne partie zostały bowiem zniszczone przez bardzo głęboką orkę, która była na tym obszarze sto-

sowana w latach 70. ubiegłego stulecia. Wszystkie obiekty rysowały się na poziomie stropu calca (żółtego lub 

białego drobnoziarnistego piasku oraz żółto-brązowej spiaszczonej gliny z licznymi rdzawymi plamami orsztynu) 

w postaci ciemnych, owalnych (wyjątek stanowią obiekt 9 i elementy konstrukcji drewnianych) plam. Warstwa 

współczesnego humusu dochodziła nawet do 160 cm, zdecydowanie jednak nie przekraczała 40 cm. Obiekty 

eksplorowane były warstwami naturalnymi, którym nadawano numery i określano jako jednostki stratygraficzne 

(dalej: j.s.). W obrębie jednostki stratygraficznej zbierano materiał zabytkowy. 

W trakcie pierwszego sezonu badań (w 2004 r.) założono wykop sondażowy, zorientowany po osi 

wschód–zachód, w centralnej części stanowiska, na największym wyniesieniu. Odkryto wówczas 6 obiektów. 

Pierwszy z nich – obiekt 1 – w rzucie płaskim był owalny, o dłuższej średnicy wynoszącej 320 cm, krótszej około 

260 cm. Wypełnisko składało się z ciemnoszarej, miejscami czarnej, lekko spiaszczonej próchnicy, zawierają-

cej drobne węgle drzewne oraz spaleniznę. Profil obiektu był nieckowaty, jego dno nieregularne. Maksymalna 

miąższość wynosiła 25 cm. Strop był zniszczony przez orkę, czego efektem były krzyżujące się pasy brązowej 

próchnicy o szerokości do 25 cm (ryc. 3, fot. 2).

Obiekt 2 w rzucie poziomym był zbliżony do prostokąta o bokach 150 cm i 230 cm (ryc. 4). Wypełnisko 

było analogiczne jak w obiekcie 1. Profil obiektu był nieckowaty, o nieregularnym dnie, a jego maksymalna 

miąższość dochodziła do 20 cm. 

Na południowy wschód od obiektu 2 odkryto zaciemnienie o wymiarach 450 cm na 650 cm (około 30 m2) 

(ryc. 4). Po wyznaczeniu cięć i wyeksplorowaniu około 10 cm warstwy zarysowały się wewnętrzne podziały 

jednego dużego obiektu na trzy odrębne zaciemnienia (obiekty 3-5). Dalszą eksplorację dokończono w obrębie 
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mniejszych obiektów, wyznaczając cięcia dla każdego z nich. Wypełniska składały się z ciemnoszarej, lekko 

spiaszczonej próchnicy, zawierającej drobne węgle drzewne oraz spaleniznę. Obiekt 3 w rzucie płaskim był 

wydłużonym owalem o wymiarach 360 × 220 cm. Jego profil był nieckowaty, o maksymalnej miąższości 25 cm. 

Obiekt 4 był zbliżony do trójkąta o wysokości 300 cm i podstawie około 180 cm. Jego profil był nieckowaty, 

a dno nieregularne. Maksymalna miąższość wynosiła 18 cm. Obiekt 5 był zbliżony do kwadratu o boku 150 cm. 

Profil był nieckowaty, o płaskim dnie, a jego maksymalna głębokość wynosiła 12 cm. 

Na południowy wschód od grupy obiektów 3-5 zarejestrowano fragment kolejnego zaciemnienia, którego 

już nie eksplorowano (obiekt 6) (ryc. 4). 

W następnym sezonie badań założono wykop w zachodniej części stanowiska. Odkryto wówczas dwa 

obiekty (7 i 8). Pierwszy z nich zarysował się w stropie calca jako owalne zaciemnienie o wymiarach 610 × 450 cm 

(ryc. 5, fot. 3). Jego partia stropowa została silnie pocięta przez orkę. Profil obiektu był nieckowaty, silnie 

uwarstwiony. Maksymalna miąższość wynosiła 84 cm (fot. 4). Wydzielono dwa poziomy użytkowe obiektu. 

Pierwszy z nich (3 j.s./05) rysował się już na poziomie stropu calca. Warstwa składała się z ciemnoszarej 

i czarnej próchnicy, która zawierała liczne, bardzo drobne węgle drzewne oraz ślady spalenizny. Jej miąższość 

dochodziła do 25 cm. Poniżej zalegała 10-15 cm warstwa białego, bardzo drobnego piasku (4 j.s./05), która 

oddzielała górny poziom użytkowy od – relatywnie starszego – poziomu dolnego, który charakteryzował się 

równym dnem oraz występowaniem dużej liczby mocno przepalonych kamieni, będących najprawdopodobniej 

pozostałością paleniska. Ślady działania ognia były widoczne w silnym przesyceniu warstwy drobnymi węglami 

drzewnymi i spalenizną, co spowodowało jej intensywnie czarną, wręcz smolistą barwę (5 j.s./05). Miąższość 

dolnego poziomu użytkowego dochodziła do 20-25 cm, a od calca oddzielony był on warstwą szarego drob-

noziarnistego piasku (6 j.s./05). 

Przy północnej krawędzi obiektu 7 odkryto owalne zaciemnienie o średnicy około 60 cm i miąższości 

dochodzącej do 50 cm (obiekt 8). Wypełnisko było jednolite i składało się z ciemnobrązowo-szarej, spiaszczonej 

próchnicy z niewielką ilością węgli drzewnych. 

W tym samym sezonie wykonano wiele wykopów sondażowych. W jednym z nich, tuż przy północno-

-zachodniej krawędzi stanowiska, odkryto kolejny obiekt (9). Zbliżający się okres prac rolnych uniemożliwił 

dalszą jego eksplorację w sezonie 2005. Prace kontynuowano w następnym roku. Odsłonięto znaczną część 

obiektu 9, który w rzucie płaskim był zbliżony do litery L (ryc. 6). Jego długość wynosiła 870 cm, a szerokość 

dochodziła do prawie 400 cm. Wypełnisko było jednolite i składało się z ciemnoszaro-brązowej próchnicy, 

lekko spiaszczonej, zawierającej drobne węgle drzewne oraz spaleniznę (9 j.s./06) (fot. 5). Jego dłuższy profil 

był nieckowaty, o bardzo regularnym i płaskim dnie, a jego miąższość dochodziła do 40 cm. Krótszy z profili 

był również nieckowaty, jednak jego dno miało linię mniej regularną i lekko opadało w kierunku północnym, 

zgodnie z ukształtowaniem terenu. Charakterystyczne jest to, że północna granica obiektu pokrywała się 

niemal idealnie z krawędzią zagłębienia i przebiegała równolegle do warstwicy wyznaczającej 50,75 m n.p.m. 

W kierunku północnym zalegała warstwa ciemnoszarej, bardzo tłustej gliny, bogatej w szczątki organiczne 

oraz w liczne, drobne węgle drzewne (2 j.s./06). Warstwa wyraźnie zagłębiała się w kierunku północnym. 

Bezpośrednio pod 2 j.s. zalegała warstwa rozłożonego drewna, która na głębokości około 49,5 m n.p.m. (150-

-160 cm od poziomu współczesnego gruntu) była zachowana w na tyle dobrym stanie, że udało się uchwycić 

układ drewnianych konstrukcji (fot. 6). Na odsłoniętym fragmencie część belek została ułożona równolegle do 

granicy obiektu 9, kolejne były położone prostopadle do nich, w kierunku północno-wschodnim (fot. 7). Były 

to głównie półokrąglaki. Pod silnie rozłożonymi szczątkami konstrukcji, w nieco wyższych partiach (około 

49,60 m n.p.m.), odnotowano negatyw po słupie (o średnicy około 30 cm), który podtrzymywał najprawdo-

podobniej całość założenia. Został on wbity lub wkopany w warstwę jasnożółtego, drobnoziarnistego piasku, 
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Ryc. 3. Stożne, stan. 2. Rzut poziomy oraz profile obiektu 1

1 – ciemnoszara próchnica, lekko spiaszczona, zawierająca liczne, drobne węgle drzewne oraz spaleniznę; 
2 – kamienie; 3 – grudki polepy; 4 – przepalone kości

Abb. 3. Stożne, Fpl. 2. Grundriss und Profile des Objektes 1

1 – dunkelgrauer Humus, leicht versandet, mit einem Anteil von Holzkohlen und verbranntem Material; 2 –Steine; 
3 – Hüttenlehmklumpen; 4 – sekundär gebrannte Knochen
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który charakteryzował się wyraźnym działaniem wody, widocznym w postaci laminacji złożonych z torfu oraz 

drobnych gałązek (10 j.s./06). 

Zbliżający się okres prac rolnych wstrzymał do przyszłego sezonu dalszą eksplorację tego założenia. Po-

brano jedynie niewielkie fragmenty belek i oddano je do badań dendrochronologicznych. Jednak już na podstawie 

dotychczasowych odkryć można przypuszczać, że mamy do czynienia z drewnianym pomostem lub kładką 

przerzuconą nad podmokłym terenem. Zasadniczym pytaniem jest kwestia relacji zarówno funkcjonalnych, jak 

i chronologicznych pomiędzy obiektem 9 a odkrytymi drewnianymi konstrukcjami. Za ich równoczasowością 

przemawiają sytuacja stratygraficzna oraz podobieństwo materiału ceramicznego. Na bardziej dokładną odpo-

wiedź należy jednak poczekać do momentu odsłonięcia konstrukcji drewnianych na większym obszarze.

ELEMENTY ANALIZY MATERIAŁÓW RUCHOMYCH

W trakcie trzech sezonów badań odkryto liczny materiał zabytkowy. Zdecydowanie dominują fragmenty naczyń. 

Z innych kategorii zabytków glinianych należy wymienić dwa przęśliki (tabl. X: 1, 2) oraz fragmenty glinianych 

prażnic (tabl. III: 7-9; tabl. X: 7-9). Ponadto znaleziono kilka większych grudek polepy, na których są widoczne 

negatywowe odciski belek i kołeczków będących elementami konstrukcyjnymi budynków (tabl. III: 10-12). Zna-

leziono również dwie osełki (tabl. X: 3, 4) oraz dwie grudki bursztynu ze śladami cięcia i obróbki (tabl. X: 5, 6). 

Zdumiewająca jest niewielka liczba fragmentów kości zwierzęcych (około 60 niewielkich kawałków, wszystkie 

były poddane działaniu ognia). Do analiz specjalistycznych pobrano również fragmenty węgli drzewnych oraz 

próbki gleby3. 

ZABYTKI GLINIANE 

Elementy analizy ceramiki 

Całość odkrytego materiału ceramicznego przekracza 1500 fragmentów. Stan ich zachowania nie jest za-

dowalający, zarówno ze względu na znaczne rozdrobnienie, jak i z powodu silnego zniszczenia powierzchni 

niektórych fragmentów na skutek działania kwaśnego odczynu gleby. Jednak duża liczba fragmentów pozwala 

na zastosowanie metod statystycznych w analizie. 

Dziewięćdziesiąt osiem procent fragmentów ceramiki pochodziło od naczyń wykonanych bez użycia koła 

garncarskiego. W trakcie obserwacji brano pod uwagę jedynie górne partie naczyń, na których potencjalnie mogą 

wystąpić ślady świadczące o obtaczaniu. Dodatkowym obserwacjom poddano dna, na których nie stwierdzono 

odcisków osi koła garncarskiego (tabl. IX: 1, 3-10). O jego zastosowaniu mogą świadczyć pojedyncze przy-

padki ornamentu w postaci linii falistej, którą stwierdzono na brzuścu naczynia znalezionego na powierzchni 

stanowiska, co znacznie osłabia jego wartość analityczną (tabl. I: 5) oraz na małym fragmencie górnej części 

naczynia, który znaleziono w partii stropowej obiektu 1 (tabl. II: 25). Wykonane przy użyciu koła garncarskie-

go są natomiast trzy fragmenty wylewu, pochodzące prawdopodobnie od jednego naczynia (tabl. V: 9; VI: 9). 

Wszystkie zostały znaleziono w obiekcie 9. Dwa z nich (tabl. VI: 9) odkryto w 9 j.s., a ostatni w 2 j.s. Odsetek 

naczyń wykonanych bez użycia koła garncarskiego jest porównywalny z danymi, które otrzymano podczas 

analizy materiałów z Żukowic, stan. 1 i 5 (Parczewski 1989, s. 29) oraz z osady w Bukowie, stan. 1 (Dąbrowski 

2001, s. 137). Z innych cech warto zwrócić uwagę na jeden duży fragment brzuśca, w kolorze jasnobrązowym, 

3 Analizę makroszczątków wykonuje dr Joanna Koszałka. 
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znaleziony w 2 j.s., w obiekcie 9, który charakteryzował się mocno wygładzoną, aż do połysku, powierzchnią 

zewnętrzną. Cecha ta, choć rzadka, jest coraz częściej ujawniana wśród materiałów wczesnośredniowiecznych. 

Duży odsetek tego typu naczyń występuje na terenie Środkowego Nadodrza. Możemy tu wymienić m.in. stan. 1 

w Bukowie, w Smolnie Wielkim, stan. 1 (por. Dąbrowski 2001, s. 139-140 – tam dalsze przykłady i literatura) 

oraz w Żukowicach (Parczewski 1989, s. 30). Przyjmuje się, że jest to element, który odziedziczyła ceramika 

wczesnośredniowieczna po okresie wpływów rzymskich oraz wędrówek ludów (Dąbrowski 2001, s. 136, ryc. 5: 3; 

Szymański 1967, s. 267, 319-320, ryc. 89: 2; Lodowski 1972, s. 133-134, ryc. 48: 5). 

Równie niewielki odsetek naczyń był ornamentowany. Zdobnictwo zarejestrowano jedynie na 8 fragmen-

tach naczyń. Trzy z nich były zdobione ornamentem plastycznych wałków (tabl. IV: 18, 19). Najprawdopodobniej 

pochodzą one ze zniszczonej przez osadnictwo wczesnośredniowieczne starszej osady, być może z przełomu 

okresów halsztackiego i lateńskiego4. W dwóch przypadkach były to wielokrotne linie faliste, zachowane 

w stanie szczątkowym. Prosty ornament w postaci odcisków pustej kości lub rurki stwierdzono na jednym 

fragmencie, pochodzącym z powierzchni (tabl. I: 2) (por. Dulinicz 2001, s. 84, ryc. 36). Interesujący motyw 

zdobniczy odnotowano na większym fragmencie brzuśca, znalezionym bezpośrednio nad obiektem 1 (tabl. I: 12). 

Cała powierzchnia została pokryta falistymi pasmami wąskich żłobków, przypominających fakturę sztruksu. 

4 Podobne naczynia ornamentowane wałkami plastycznymi znaleziono na pobliskim stanowisku w Zawadzie 

(stan. 2) (Gruszka 2002a, s. 35-43, ryc. 4).

Ryc. 4. Stożne, stan. 2. Rzut 
poziomy obiektów 2 i 6 oraz 
warstwy nad obiektami 3-5
Abb. 4. Stożne, Fpl. 2. Grundriss 
von Objekten 2 und 6, sowie die 
Schichten über 
den Objekten 3-5
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Określenie narzędzia, którym wykonano tego typu ornament, przysparza trudności. W jednym przypadku 

odnotowano pojedynczą poziomą linię prostą, wykonaną jednodzielnym narzędziem. Tak zdobiony fragment 

brzuśca znaleziono w 9 j.s., w obiekcie 9 (tabl. IX: 2). 

Silne rozdrobnienie materiału nie pozwoliło na wyklejenie całych naczyń. Jedynie w 14 przypadkach 

zrekonstruowano profil naczynia do załomu brzuśca lub poniżej niego oraz uchwycono ich średnicę. Zdecy-

dowanie dominują naczynia przysadziste, o esowatym profilu (tabl. II: 1, 4, 8; IV: 10, 14, 17; V: 2, 7, 10; VI: 8; 

VII: 2-4). Wśród nich pojawiają się egzemplarze o ostrym załomie brzuśca, zbliżając się tym samym do form 

dwustożkowatych (tabl. IV: 14). Drugą grupę stanowią wąskootworowe, niskie naczynia wazowate (tabl. VI: 1, 

2). Z tego typu naczyniami należy niewątpliwie wiązać charakterystyczne wklęsłe dno z wyraźnie zaznaczo-

nym pierścieniem, znalezione w obiekcie 1 (tabl. III: 3) (por. Parczewski 1989, s. 34-35). W kilku przypadkach 

odnotowano także występowanie form jajowatych, smukłych, z pionowym lub lekko wychylonym wylewem 

(tabl. II: 10, IV: 12; V: 6, 10; VIII: 2), które ściśle odpowiadają typowi praskiemu (por. Parczewski 1989, s. 30-31; 

Dąbrowski 2001, s. 137-138, ryc. 4: 4, 6, 7). Powyższe przykłady potwierdzają tezę Edwarda Dąbrowskiego, który 

twierdzi, że w najstarszych zespołach wczesnośredniowiecznych mamy do czynienia z urozmaiceniem zarówno 

asortymentu naczyń, jak i receptur mas garncarskich wykorzystywanych do ich produkcji (Dąbrowski 2001, 

s. 150-151). Podobnie jak na stan. 1 w Bukowie (Dąbrowski 2001, s. 139-141) ceramika ze stan. 2 w Stożnem była 

wykonana z gliny schudzonej różnymi rodzajami domieszek. Stosowano przede wszystkim tłuczeń granitowy, 

który w skrajnych przypadkach przekraczał niekiedy 4-5 mm średnicy. Spotykamy także domieszki pyliste, 

które sprawiają, że ceramika miała charakterystyczną powierzchnię, przypominającą w dotyku kredę. Również 

w różny sposób traktowano powierzchnię naczyń. Zdecydowana większość z nich miała fakturę szorstką, co 

spowodowane było zastosowaniem ostrokrawędzistego tłucznia jako domieszki schudzającej. Spotykamy jednak 

również egzemplarze o ściankach gładkich (tabl. V: 9; VI: 9), na których nie wyczuwamy ziaren domieszki. 

Przęśliki

W obiekcie 9, w 9 j.s., znaleziono jeden cały przęślik (tabl. X: 2) oraz fragment innego (tabl. X: 2). Oba egzem-

plarze należą do form kulistych, spłaszczonych, wykonanych bez użycia koła garncarskiego, z gliny schudzonej 

drobnoziarnistym tłuczniem granitowym. Pierwszy z nich miał średnicę 31 mm oraz wysokość około 16-17 mm. 

Oba bieguny tego przęślika zwężały się ku otworowi, który miał średnicę około 6-7 mm. Drugi, zachowany 

fragmentarycznie, należy do form o płaskich biegunach (Parczewski 1988, s. 90) – w tym przypadku zachował 

Ryc. 5. Stożne, stan. 2. Rzuty poziome oraz profile obiektów 7 i 8

1 – ciemnobrązowo-szara, spiaszczona próchnica, zawierająca niewielką ilość węgli drzewnych i spalenizny (1 j.s.); 2 – ciemnobrązowo-sza-
ra, spiaszczona próchnica, przemieszana w układzie plamistym z żółtym piaskiem, zawierająca liczne, drobne węgle drzewne oraz spaleniznę 
(2 j.s.); 3 – ciemnoszara i czarna próchnica zawierająca liczne, bardzo drobne węgle drzewne oraz ślady spalenizny (3 j.s.); 4 – warstwa 
przesypki w postaci białego, bardzo drobnego piasku (4 j.s.); 5 – smoliście czarna próchnica, zawierająca bardzo dużą ilość węgli drzewnych 
oraz spaleniznę (5 j.s.); 6 – szary, drobnoziarnisty piasek (6 j.s.); 7 – calec: jasnożółty piasek z rdzawymi plamami (orsztyn); 8 – szaro-żółty 
piasek z orsztynem (8 j.s.); 9 – kamienie

Abb. 5. Stożne, Fpl. 2. Grundrisse und Profile von Objekten 7 und 8

1 – dunkelbaraungrauer versandeter Humus mit einem gerngen Anteil von Holzkohlen und verbranntem Material (1. Schicht); 2 – dunkel-
braungrauer versandeter Humus, fleckig, mit einem Anteil von gelbem Sand, zahlreichen kleinen Holzkohlen und verbranntem Material 
(2. Schicht); 3 – dunkelbaraungrauer und schwarzer Humus mit vielen feinen Holzkohlen und Spuren eines verbrannten Materials (3. Schicht); 
4 – sehr feiner weißer Sand: eine umschüttete Schicht (4. Schicht); 5 – teerschwarzer Humus mit einem hohen Anteil von Holzkohlen und ver-
branntem Material (5. Schicht); 6 – grauer feinkörniger Sand (6. Schicht); 7 – gewachsener Boden: hellgelber Sand mit rostbraunen Flecken 
(Orsztyn); 8 – gelbgrauer Sand mit Orsztyn (8. Schicht); 9 – Steine
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Ryc. 6. Stożne, stan. 2. Rzut poziomy oraz profile obiektu 9 oraz rzut płaski fragmentu drewnianego 
pomostu

1 – humus (jasnobrązowa próchnica, silnie spiaszczona (1 j.s.); 2 – jasnobrązowa próchnica, lekko gliniasta, z rdzawymi 
plamkami (1a j.s.); 3 – ciemnoszara, bardzo tłusta glina, bogata w szczątki organiczne oraz w liczne, drobne węgle drzewne 
(2 j.s.); 4 – ciemnoszaro-brązowa próchnica, lekko spiaszczona, zawierająca drobne węgle drzewne oraz spaleniznę (9 j.s.); 5 
– szaro-brązowy, gliniasty piasek (4 j.s.); 6 – elementy konstrukcji drewnianych; 7 – jasnoszary, drobnoziarnisty piasek (8 j.s.); 
8 – ciemnożółty piasek; 9 – jasnożółty piasek (10 j.s.); 10 – drobne gałązki oraz torf (10 j.s.); 11 – ciemnoszary piasek 
(3 j.s.); 12 – fragmenty ceramiki

Abb. 6. Stożne, Fpl. 2. Grundriss und Profile vom Objekt 9 sowie Grundriss eines Fragments der hölzernen 
Brücke

1 – Humus (hellbraun, stark versandet (1. Schicht); 2 – hellbrauner Humus, leicht lehmig, mit rostbraunen Flecken (1a. 
Schicht); 3 – dunkelgrauer fetter Lehm, mit zahlreichen organischen Resten und Holzkohlen gesättigt (2.Schicht); 
4 – dunkelgraubrauner Humus, leicht versandet, mit einem Anteil von feinen Holzkohlen und verbranntem Material (9. Schicht); 
5 – graubrauner lehmiger Sand (4. Schicht); 6 –Teile von Holzkonstruktionen; 7 – hallgrauer, feinkörniger Sand (8. Schicht); 
8 – dunkelgelber Sand; 9 – hellgelber Sand (10. Schicht); 10 – kleine Äste und Torf (10. Schicht); 11 – dunkelgrauer Sand 
(3. Schicht); 12 – Keramikfragmente
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się tylko jeden biegun. Jego średnica wynosiła około 28 mm, a wysokość dochodziła do około 13 mm. Średnica 

otworu miała około 5 mm. Według ustaleń M. Parczewskiego oba egzemplarze należą do typu 2 i nie mają 

charakteru wyznaczników chronologicznych (Parczewski 1988, s. 89-90). 

Półprodukty bursztynowe

W obiekcie 9, w 9 j.s., tuż obok osełki (tabl. X: 3) oraz przęślika (X: 2) znaleziono dwie bryłki bursztynu ze śla-

dami cięcia (tabl. X: 5, 6; fot. 8). Obie były płaskie, o grubości około 6 mm. Na obu były widoczne ślady cięcia, 

które każą przypuszczać, że mamy do czynienia najprawdopodobniej z półproduktem. Znaleziska bursztynu 

datowane na starsze fazy wczesnego średniowiecza nie należą do częstych również na terenie Środkowego 

Nadodrza (Malinowski 1988, s. 196-198), np. ze Smolna Wielkiego pochodzi znalezisko niewielkiego przedmiotu 

bursztynowego (informacja ustna E. Dąbrowskiego). 

Prażnice

Obecność siedmiu fragmentów prażnic stwierdzono w dwóch obiektach. Cztery fragmenty znaleziono w obiek-

cie 1 (tabl. III: 7-9), dalsze trzy w 2. j.s., pod obiektem 9 (tabl. X: 7-9). Wszystkie fragmenty były wykonane z gliny 

schudzonej znaczną ilością domieszki organicznej (omłoty, plewy, słoma, ziarniaki). Zauważalne były jedynie 

niewielkie różnice w ilości domieszki w poszczególnych egzemplarzach. Podobną sytuację zaobserwowano 

w Nowińcu, stan. 2 (Dziedzic, Gruszka 2004, s. 230). 

Prażnice są częstym składnikiem kultury wczesnośredniowiecznej (Parczewski 1988, s. 75). Sama 

funkcja tej kategorii pojemników jest dotychczas nie do końca wyjaśniona. Częste występowania prażnic 

i kamienni żarnowych w jednym obiekcie (np. w Prešov odkryto całą prażnicę i dwa kamienie żarnowe – Mařík 

1997, s. 4; w Klučovie odkryto w jamie zasobowej całą prażnicę i jeden kamień żarnowy – Kudrnáč 1954, s. 58; 

w Bruszczewie, stan. 12, obiekt 104 – Brzostowicz 2002, s. 124) oraz jam magazynowych na zboże, w których 

sąsiedztwie znajdowano fragmenty prażnic (np. Dolní Kotovice, obiekt 39 – Mařík 1997, s. 8) może świadczyć 

o wykorzystywaniu prażnic w procesie produkcji pożywienia: prażenia i suszenia zboża czy przyrządzania prażma 

(Moszyński 1967, s. 265-266, ryc. 233). Z drugiej strony jednak współcześnie podejmowane eksperymentalne 

próby wykorzystania prażnic w procesach przetwórczych zboża udowodniły niską przydatność i niewielką 

efektywność korzystania z tego rodzaju naczyń. L. Skružný zwrócił uwagę na to, że aby zapełnić jamę zasobo-

wą o pojemności 1 m3, należałoby – w zależności od wielkości prażnicy – napełniać naczynie i suszyć zboże 

od 8 do 51 razy (Skružný 1964, s. 378). Dodatkowo jeszcze przeprażone zboże traciło zdolność kiełkowania, 

a należy pamiętać, że zboże magazynowane było nie tylko jako zapas pożywienia, ale także po to, aby można 

je było wiosną ponownie wysiać (Skružný 1964, s. 378). Ten sam badacz zasugerował, że prażnice mogły 

być wykorzystywane do suszenia zboża, np. w czasie złej pogody (Skružný 1964, przyp. 39). Można je było 

wykorzystywać do suszenia innych pokarmów, np. ryb czy mięsa, czego potwierdzeniem może być odkrycie 

z Biskupinia, gdzie łącznie z prażnicą odnaleziono większą liczbę szczątków rybich (Mařík 1997, s. 8). 

W literaturze można jeszcze spotkać inne opinie na temat funkcji prażnic. W. Szafrański dopuszcza 

możliwość, że prżule-prażnice były zbiornikami, w których hartowano wyroby metalowe (1961, s. 51), a H. Zoll-

-Adamikowa sugerowała, że prażnica mogła służyć jako urządzenie produkcyjne hutnika (1979, s 143, przyp. 

101). Przytoczone hipotezy nie wykluczają się wzajemnie, a przedmioty określane jako prażnice mogły pełnić 

różnorakie funkcje. 
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Najbliższe terytorialnie analogie spotykamy w Zawadzie, stan. 1 (dziewięć fragmentów prażnic odkrytych 

w obiektach datowanych na 2. poł. IX-1. poł. X w. [Gruszka 2002b]) i w Bukowie, stan. 1 (gdzie znaleziono kilka 

fragmentów tego typu pojemników [Dąbrowski 2001, s. 141]). Nieco dalej terytorialnie największa liczba prażnic 

wystąpiła w Żukowicach, stan. 5 i 9 (Parczewski 1989, s. 37), Bruszczewie, stan. 12 (Brzostowicz 2002, s. 84-85) 

i Nowińcu, stan. 2 (Dziedzic, Gruszka 2004, ryc. 7). Pojedynczy, opublikowany fragment pochodzi z grodziska 

w Krośnie Odrzańskim (Dąbrowski 1999, s. 61, tabl. I: 4). Interesujących danych dotyczących sposobu użytko-

wania prażnic dostarczyło odkrycie z Nowińca, stan. 2. W obiekcie 15 wystąpiła rozbita, ale kompletna prażnica, 

o niemal kwadratowym dnie, o wymiarach 92 × 90 × 95 × 96 cm i wysokości ścianki dochodzącej do około 20 cm, 

a grubości 5 cm. Zainstalowana była nad podłużną niecką, o wymiarach 350 × 75 cm, wypełnioną intensywną 

spalenizną. Boki prażnicy były oparte na krawędziach owej niecki, na szerokości około 10 cm, natomiast jej 

środkowa część była podparta ułożonymi w niecce kamieniami. Najprawdopodobniej niecka tworzyła „komin”, 

przez który przepływało gorące powietrze (?), ponieważ nie odnotowano bezpośredniego działania ognia na 

dno prażnicy, natomiast ślady silnego okopcenia oraz użytkowania (wyślizganie i wyświecenie) są widoczne 

jedynie po stronie wewnętrznej (Dziedzic, Gruszka 2004, s. 230). Podobne przypadki spotykamy na innych 

stanowiskach (np. Sulechów, stan. 28, obiekt 1; Obiszów i Wszemirów [Paternoga, Rzeźnik 2003, s. 34]). W tych 

wszystkich czterech egzemplarzach odnotowano ponadto przelotowe negatywy po okrągłych patykach (?), 

biegnące w dnie naczynia, wzdłuż ścianek. W przypadku prażnicy z obiektu 1 z Sulechowa, stan. 28, i z obiektu 

15 z Nowińca, stan. 2, kolejne odciski patyków stwierdzono pośrodku boków, na wysokości dna. 

P. Rzeźnik i M. Paternoga (2003, s. 33, 34) uważają, że niektóre egzemplarze prażnic, mające przelotowe 

otwory w dnie, mogły służyć jako przenośne, sezonowe, paleniska. Gabaryty i waga niektórych prażnic (np. 

egzemplarz z Nowińca ważył ponad 100 kg) uniemożliwiają jednak, jak sądzę, ich przenoszenie (przynajmniej 

tych większych) na większe odległości. Otwory w dnie mogły być oczywiście wykorzystywane do zamoco-

wania patyków, które jednak nie służyły do przenoszenia, ale – co najwyżej – do podniesienia pojemnika, pod 

który wsuwano jakiegoś rodzaju pręty. Niewielkie średnice owych negatywów (do 2 cm) powodują bowiem, że 

zamocowane w nich patyki nie wytrzymałyby tak znacznego ciężaru.

Okres funkcjonowania prażnic był bardzo długi i obejmował niemal całe wczesne średniowiecze5. Źródła 

archeologiczne dowodzą, że użytkowanie prażnic trwało do połowy XIII w. (Malinowski 1953, s. 52), a tradycje 

prażenia zboża potwierdzają źródła pisane jeszcze w XIV i XV w. (Malinowski 1953, s. 77). Prażnice wystę-

pują na wielu stanowiskach wczesnośredniowiecznych, na obszarze całej Polski. Spotykamy je także na Rusi, 

w Czechach, Rumunii i we wschodniej części Niemiec (Skružný 1964, s. 376-377; Parczewski 1988, s. 75-76). 

W Polsce okres ich najliczniejszego występowania przypada na VII-X w. (Parczewski 1989, s. 37). 

DATOWANIE OSADY

Ze względu na brak jakichkolwiek tzw. samodzielnych wyznaczników chronologicznych datowanie zespołu musi 

się opierać na najliczniej występującym źródle, jakim jest ceramika. Niewielki odsetek naczyń ornamentowanych, 

pochodzących głównie z powierzchni stanowiska bądź z humusu, oraz podobny udział ceramiki wykonanej przy 

użyciu koła garncarskiego każą przypuszczać, że w przypadku stan. 2 w Stożnem mamy do czynienia z najstar-

szym horyzontem okresu wczesnośredniowiecznego. Występowanie takich cech, jak: pogrubione wylewy (tabl. V: 

4), w tym pochodzące od naczynia wykonanego za pomocą koła garncarskiego (tabl. V: 9; VI: 9), dno naczynia 

z dookolnym pierścieniem (tabl. III: 3) oraz wazowate formy naczyń sugerują, że przynajmniej niektóre zespoły 

5 Rozwój poglądów na temat okresu występowania prażnic przedstawił dokładnie M. Brzostowicz (2002, s. 85). 
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Tabl. I. Stożne, stan. 2. Fragmenty naczyń zebrane z powierzchni stanowiska (1-5) oraz z humusu (6-12). Rys. J. Boska, 
D. Krzyżyńska
Taf. I. Stożne, Fpl. 2. Die auf der Oberfläche (1-5) des Fundplatzes gesammelten und im Humus (6-12) gefundenen 
Fragmente von Gefässen. Zeichnung. J. Boska, D. Krzyżyńska
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Tabl. II. Stożne, stan. 2. Fragmenty naczyń pochodzące z obiektu 1. Rys. J. Boska
Taf. II. Stożne, Fpl. 2. Fragmente von Gefässen aus dem Objekt 1. Zeichnung. J. Boska
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Tabl. III. Stożne, stan. 2. Fragmenty naczyń (1-6), prażnic (7-9) oraz polepy konstrukcyjnej (10-12) pochodzące 
z obiektu 1. Rys. J. Boska
Tabf. III. Stożne, Fpl. 2. Fragmente von Gefässen (1-6), den zum Rösten bestimmten Gefässen (prażnice) (7-9) 
und Hüttenlehm (10-12), die im Objekt 1 gefunden wurden. Zeichnung. J. Boska
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Tabl. IV. Stożne, stan. 2. Fragmenty naczyń pochodzące z obiektu 7. 1 j.s. (1-9, 14), 3 j.s. (10-13, 15, 16); 6 j.s. (17-19). 
Rys. D. Krzyżyńska
Taf. IV. Stożne, Fpl. 2. Fragmente von Gefässen aus dem Objekt 7. 1. Schicht (1-9, 14), 3. Schicht (10-13,15,16); 
6. Schicht (17-19). Zeichnung D. Krzyżyńska
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Tabl. V. Stożne, stan. 2. Fragmenty naczyń pochodzące z obiektu 9. 1 j.s. (1-5), 2 j.s. (6-9); 8 j.s. (10, 11). 
Rys. D. Krzyżyńska
Taf. V. Stożne, Fpl. 2. Fragmente von Gefässen aus dem Objekt 9. 1. Schicht (1-5), 2. Schicht (6-9); 8. Schicht (10,11). 
Zeichnung D. Krzyżyńska
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Tabl. VI. Stożne, stan. 2. Fragmenty naczyń pochodzące z 9 j.s., z obiektu 9. Rys. D. Krzyżyńska
Taf. VI. Stożne, Fpl. 2. Fragmente von Gefässen aus 9. Schicht des Objektes 9. Zeichnung. D. Krzyżyńska
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Tabl. IX. Stożne, stan. 2. Fragmenty naczyń pochodzące z 9 j.s., z obiektu 9. Rys. D. Krzyżyńska
Taf. IX. Stożne, Fpl. 2. Fragmente von Gefässen aus 9. Schicht des Objektes 9. Zeichnung. D. Krzyżyńska
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Tabl. X. Stożne, stan. 2. Zabytki pochodzące z obiektu 9. Rys. D. Krzyżyńska

1, 2 – gliniane przęśliki (9 j.s.); 3 ,4 – osełki (9 j.s.); 5, 6 – bryłki bursztynu ze śladami cięcia (9 j.s.); 7-9 – fragmenty prażnic (2 j.s.)

Taf. X. Stożne, Fpl. 2. Denkmäler vom Objekt 9. Zeichnung D. Krzyżyńska

1, 2 – tönerne Spinnwirtel (9. Schicht); 3,4 – Wetzseine (9. Schicht); 5, 6 – Bernsteinklumpen mit Spuren des Schneidens (9. Schicht); 7-9 – 
Fragmente von den zum Rösten bestimmten Gefässen (prażnica) (2. Schicht) 
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Fot. 1. Stożne, stan. 2. Zdjęcie lotnicze stanowiska (widok od południa) z odkrytymi obiektami oraz 
z zaznaczonym zasięgiem osady, wyznaczonym na podstawie rozrzutu ceramiki oraz wyznaczników 
glebowych 
Fot. 1. Stożne, Fpl. 2. Luftaufnahme der Fundstelle (Ansicht von Süden) mir entdeckten Objekten und der 
eingetragenen Reichweite der Siedlung, die aufgrund der Streuung von Keramik und Bodenindizien bestimmt 
werden konnte

Fot. 2. Stożne, stan. 2. Rzut poziomy obiektu 1. Widok od południa
Fot. 2. Stożne, Fpl. 2. Grundriss vom Objekt 1. Ansicht von Süden
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Fot. 3. Stożne, stan. 2. Rzut poziomy obiektu 7. Widok od południowego zachodu
Fot. 3. Stożne, Fpl. 2. Grundriss vom Objekt 7. Ansicht von Südwesten

Fot. 4. Stożne, stan. 2. Profil obiektu 7 po wyeksplorowaniu ćwiartki południowej
Fot. 4. Stożne, Fpl. 2. Profil vom Objekt 7 nach der Beseitigung dessen südlichen Viertels
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Fot. 5. Stożne, stan. 2. Skupisko ceramiki na ćwiartce zachodniej obiektu 9
Fot. 5. Stożne, Fpl. 2. Konzentration der Keramik auf dem westlichen Viertel des Objektes 9

Fot. 6. Stożne, stan. 2. Profil BE obiektu 9
Fot. 6. Stożne, Fpl. 2. Profil BE vom Objekt 9
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Fot. 7. Stożne, stan. 2. Elementy konstrukcyjne drewnianego pomostu (?)
Fot. 7. Stożne, Fpl. 2. Teile der Konstruktion einer Holzbrücke (?)

Fot. 8. Stożne, stan. 2. Kawałki bursztynu ze śladami cięcia pochodzące z obiektu 9
Fot. 8. Stożne, Fpl. 2. Bernsteine vom Objekt 9
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EINE SIEDLUNG VON DER ÄLTESTEN PHASE FRÜHMITTELALTERS 

IN STOŻNE, FPL. 2., LKR. ZIELONA GÓRA. 

DIE ERSTEN FORSCHUNGSERGEBNISSE

Zusammenfassung

Die Fundstelle Nr. 2 in Stożne wurde im Sommer 2004,  während einer von dem autor dieses Beitrags geführten Oberflä-

chenbegehung, entdeckt. Noch im gleichen Jahr konnte es von der Luft aufgenommen werden. Aufgrund der Luftaufnahmen 

bestimmte man annähernd die Reichweite der Siedlung (östliche und südliche Grenze, Fot. 1) und fertigte einen detaillierten 

Lage- und Höhenplan der Fundstelle an. 

Die Forschungen auf der Fundstelle werden schon über drei Saisons fortgesetzt. In diesem Zeitraum konnte eine 

Fläche von ung. 3,5 Ar untersucht werden, auf der insgesamt zehn Objekte entdeckt wurden. Die Analyse des keramischen 

Materials ergab, dass mindestens einzelne Komplexe von Stożne, Fpl. 2., in stilistischer Hinsicht an die kaiserzeitliche 

niederschlesische Keramik anknüpfen. Das Sortiment von Gefässen entspricht den in der Bukowo, Fpl. 1, entdeckten 

Formen, die auf die erste Hälfte des 6. Jh. datieren. Es wird also angenommen, dass die Siedlung in Stożne der gleichen 

Zeit gehört.


