
OCALAŁE ARCHIWALIA Z CZASÓW DIECEZJALNYCH RZĄDÓW
ARCYBISKUPA KARDYNAŁA ADOLFA BERTRAMA (1914 — 1945)

Rządy kardynała Adolfa Bertrama w  diecezji wrocławskiej przypadły na 
okres stosunkowo bardzo trudny, ponieważ obejmuje on dwie wojny światowe 
i czas międzywojenny, bogaty w  następstwa w  każdej niemal dziedzinie życia. 
Okres tych rządów jest stosunkowo długi, ponad trzydziestoletni, musiał on 
więc siłą konieczności wycisnąć pewne piętno na życiu diecezjalnym '.

Jeśli chodzi o m ateriały archiwalne, to w  czasie wojny 1945 roku większość 
ich padła pastwą płomieni w pałacu arcybiskupim. Ocalałe archiwalia z cza
sów rządów diecezją kardynała Bertrama są zaledwie cząstką bogatych zbio
rów odnoszących się do spraw kościelnych na Śląsku. Archiwalia po kardy
nale Bertramie znajdują się obecnie w  Archiwum Archidiecezjalnym we Wro
cławiu i po uporządkowaniu zakończonym w  1954 r. stanowią one zespół ar
chiwalny opatrzony sygnaturą I. A 25 a—z. Pod względem treściowym cha
rakterystyka ich przedstawia się następująco.

1) Dział I. A 25 a: obejmuje 93 jednostki inwentarzowe dotyczące takich 
zagadnień, jak: alkoholizm, klasztor na Górze św. Anny w  1941 r., sprawy 
wysiedleńcze, agitacja za odłączeniem austriackiej części diecezji wrocławskiej 
w 1891 r., apostolstwo chorych, stosunek do prac Rosenberga, kardynał Faul- 
haber, stosunek do Starego Testamentu, alumnat, administrator apostolski 
w Warthegau, msze wieczorne, administracja czeskich parafii, odpusty, 
ruch abstynencki, zbiorowe absolucje wiernych w  czasie wojny i złączone z tym  
duszpasterstwo polskie, Adolf Hitler-Schule.

2) Dział I, A 25 b — liczy 165 jednostek inwentarzowych o treści: konfe
rencje biskupów (1868 — 1944), sprawa osiedleńców w  Brazylii, brak księży na 
Bukowinie, list kard. Bertrama do Hitlera, zamek w  Jaworniku, arcybiskup 
Gróber, projekty budowy arcybiskupiego seminarium, duszpasterstwo robotni
ków sezonowych (1939 r.), reforma rolna, dzieci z nadbałtyckich krajów i ich 
ochrona przed gruźlicą, bułgarski Czerwony Krzyż, beneficjaci elektorskiej ka
plicy, biuro porady w  wyborze powołania, historia biblijna, stypendia mszy bi- 1

1 Por. K. E n g e l  b e r t ,  Adolf Karainal Bertram, Fiirstbischof von Bre-  
slau 1914 bis 1945, (Archiw fur schlesische Kirchengeschichte 7, 1949, s. 7—37). 
Z bibliografii zebranej przez R. S a r m u l s k i e g o  pt. Karainal Bertram  —  
Bibliographie (tamże str. 189—249), dowiadujemy się, że zestawienie prac ogło
szonych przez Bertrama obejmuje 580 pozycji a o Bertramie 136.



nowanych, skargi katolików niemieckich w  Warthegau, obsada stanowisk w  ka
pitule metropolitalnej, przepisy pogrzebowe, zamknięcie drukarń, sprawa pol
skich nabożeństw (sygn. b, 113), stowarzyszenie obrony ojczyzny, duszpaster
stw o górników, biskupia komisja w  Sudetach, opieka nad Niemcami za gra
nicą, biskupstwo miśnieńskie, dyspensa od brewiarza, biskup Maksymilian Kal- 
ler, Kościół w  Warthegau, Sudetach i Katowicach (b, 143), bonifratrzy w e Wro
cławiu, kościół Sw. Jadwigi w delegaturze berlińskiej, pielgrzymki mężczyzn 
do Bairda Śląskiego (r. 1938), akademia w  Braniewie, fundacja pod wezwaniem  
Ducha Sw. w Bytomiu.

3. Dział I, A 25 c — zawiera 67 jednostek inwentarzowych, wśród których 
ważniejsze odnoszą się do sprawy zjednoczenia na Górnym Śląsku duszpa
sterstwa robotników wędrownych, następnie mamy komisariaty dla Śląska 
wschodniego, zachodniego, Freiwaldau, kardynalat Adolfa Bertrama, rezolucje 
Polaków, Collegium Germanicum, kardynał Piotr Gasparri, diecezja chełmińska 
i jej częściowe przyłączenie do Gdańska (r. 1921), duchowieństwo a NSDAP., 
cenzura książek, listy kardynała Pacelliego, sprawa celibatu, konferencje bis
kupów austriackich, listy do kardynała Bertrama (1927 — 1944), wychowanie 
chrześcijańskie w  narodzie niemieckim, Campo Santo w  Rzymie, emigracja ka
tolików do Kanady, m isje katolickie w  Chinach, zajm owanie kościołów przez 
sekty czesko-słowackie, krzyże w  szkołach, częściowe listy nuncjusza Orsenigo, 
list biskupa Adamskiego do kard. Eertrama o stosunkach kościelnych w  die
cezji katowickiej i w  Poznaniu (12 III 1940, sygn. c. 57—58, 60—65, teczka 6).

4. Dział I, A 25 d — zawiera 54 jednostki inwentarzowe o treści nastę
pującej: memoriały z dnia 10 XII 1941, 18 XII 1942, sprawa niem ieckiego śpie
wu kościelnego oraz diecezjalnego śpiewnika i modlitewnika, rytuał diecezjal
ny, diecezja katowicka (d. 7, 54), muzeum diecezjalne, katedra wrocławska, 
kwestia pojedynków, memoriał do Hitlera, niem iecki i polski język w  nabożeń
stwach (d. 40), los Kościoła i jego biskupów w  Polsce 1939, 1940, 1941 (d. 7), za
kłady dla emerytów, szkoły niemieckie, Gdańsk (d. 41—48, teczka 1), Niemcy — 
Litwa, Stowarzyszenie niemieckich katolików w  Polsce (d. 54), prośba Sem ina
rium Duchownego w  Kielcach o podręczniki naukowe w  języku łacińskim  
w  1941 r. (d. 59).

5. Dział I, A 25 e — ma 68 jednostek inwentarzowych. Pod względem tre
ściowym mamy tutaj: listy do żołnierzy (1939—1944), zajmowanie klasztorów, 
uroczystości eucharystyczne, encykliki „Rerum novarum“, nominacja i konse
kracja biskupa berlińskiego Deitmera, wrocławskiego Ferche, Wojciecha, spra
w a rekolekcji, kongres eucharystyczny w  Budapeszcie, w yniesienie biskupstwa 
wrocławskiego do godności arcybiskupstwa (1930 r.), sprawa Warmii (d. 34, 42), 
język polski w  nabożeństwach na Górnym Śląsku w  1939 r. (d. 50), sprawy 
polskie na Górnym Śląsku (d. 64, 66), mianowicie — debaty nad sprawą pol
ską w  parlamencie w  1908 r., „Kólnische Volkszeitung" z 25 VII 1908 o kardy
nale J. Koppie i Polakach, obchód ku czci Kościuszki w  Poznaniu 1917 r. (e. 64), 
podatek dochodowy, eucharystyczne tygodnie rodzinne, rozwój ruchu polskiego 
na Górnym Śląsku w  1919 n. (e. 66), posiadłości biskupstwa wrocławskiego  
w austriackiej części Śląska (e. 1—4, teczka 11), kard. Bertram i polscy ka
tolicy, duszpasterstwo w  Warthegau (list kard. Bertram a-Breitinger — dr Lam- 
mers, szef kancelarii państwowej, sygn. e. 36, teczka 7), nabożeństwo w  języku 
polskim, szczególnie na Górnym Śląsku 1931 r. (e. 47—52, teczka 3).



6 .  Dział I, A 25 f  — w  57 jednostkach inwentarzowych informuje o talach  
sprawach, jak udzielanie sakramentu bierzmowania w  latach 1942—1944, za
gadnienie sterylizacji, przepisy postne, ruch bezbożniczy, duszpasterstwo 
uchodźców.

7. Dział I, A 25 g — jednostek inwentarzowych 109. Tutaj należy prawo 
z dn. 1 XII 1936 HJ (Hitler Jugend), apostolstwo modlitwy, m ałżeństwa mie
szane, moralność płciowa, amoralna literatura, regulacja urodzin, sprawa „Ger- 
manentum und Christentum", gratulacje z okazji kardynalatu Bertrama, agita
cja polska proboszcza Koziołka (g. 58), sprawa Gestapo, język w  nabożeństwach 
na Zaolziu, list do kard. Bertrama (21 VI 1940) o skasowaniu polskich nabo
żeństw w  diecezji katowickiej, aresztowanie księży i wysyłka ich do Dachau (g. 
58—63, teczka 3), sprawy bankowe.

8. Dział I, A 25 h — 52 jednostki inwentarzowe — posiada między innymi 
materiały odnośnie do sióstr jadwiżanek, pomoc dla sudeckiego duchowień
stwa, korespondencję i wycinki prasowe z lat 1920—1921 o agitacji ducho
wieństwa na Górnym Śląsku przeciw Niemcom (h. 48).

9. Dział I, A 25 i — w  21 jednostkach inwetarzowych mamy zawarte spra
wy odnoszące się do antyniemieckiej agitacji duchownych na Górnym Śląsku 
(i. 8), Institutum  Sororum Cordis Jesu, instrukcje dla archiprezbiterów, inwen
tarz zamku w  Jaworniku, inwentarz pałacu biskupiego w e Wrocławiu, intro
nizacja Bertrama w  1914 r., położenie katolików w  Irlandii.

10. Dział I, A 25 j — liczy 57 jednostek inwentarzowych, które odnoszą się 
do egzaminu jurysdykcyjnego, postu eucharystycznego, Żydów, do miasta Ja
wornik, jego zamku, parku, archiwum i muzeum, do duszpasterstwa młodzie
ży, jubileuszu w  1933 r., stowarzyszeń młodzieżowych 1929—1938, katolickiego 
uniwersytetu w  Tokio, kwestii językowej w  Jabłonkowie (j. 56).

11. Dział I, A 25 k — zawiera 197 jednostek inwentarzowych — o nastę
pującej treści: zjazdy katolickie, konwikt chłopców w  Gliwicach i Głogowie, 
katoliccy profesorowie filozofii, historii, prawa kościelnego, walka z niemoral- 
nością, walka z katolickimi stowarzyszeniami, szkoła wyznaniowa, prasa ka
tolicka, reforma katechizmu, katolickie nabożeństwa w  Berlinie, katolicki ruch 
biblijny, sztuka chrześcijańska, sprawy wojenne (szpital w  Widnawie, lektura 
w szpitalu, duchowieństwo w wojsku), koedukacja, pertraktacje konkordato
we 1933, konkordat, obozy koncentracyjne, proces Korfantego 1903 r., listy kard. 
Puzyny do kard. Koppa (egzemplarze gazety „Górnoślązak", napastliwy list 
z Warszawy 27 III 1904 do kard. Koppa z dopisem „Antonius, ein Mitglied des 
Warschauer Dom-Capitels“, sygn. k. 130), walka o seminaria duchowne, archi
wa kościelne, pertraktacje do pruskiego konkordatu 1921/1922, 1927, 1928, 
klasztory Dobrego Pasterza, marianki, magdalenki, samarytanki, urszulanki, 
wincentynki, franciszkanki, duszpasterstwo w  Generalnej Gubernii (Kraków, 
Kielce) oraz Katowice (k. 195, 6,” 7).

12. Dział I, A 25, 1 — mieści w  sobie 48 jednostek inwentarzowych odno
szących się do takich kwestii, jak: szkoły gospodarcze, studium języka łacińskie
go, dra Laslowskiego, plan publikacji o wyborach na Górnym Śląsku (1, 4), 
ruch liturgiczny, kształcenie nauczycieli, palenie zwłok, czytanie książek zaka
zanych, Litwa.

13. Dział I, A 25 m — liczy 57 jednostek — treściowo dotyczą one mody, 
materiałów do zagadnień społecznych, dalej mamy list Móldersa, tłumaczenie



mszalika, duszpasterstwo wojskowe w  czasie wojny, nowoczesne tańce, misje 
kanoniczne dla nauczycieli, stypendia mszalne, wino mszalne, spowiednicy za
konnic, zakony męskie na Śląsku, katedra mioguncka.

14. Dział I, A 25 n — obejmuje 19 jednostek, mianowicie: nuncjatura ber
lińska, praska, problem niearyjskości, nudyzm, pomoc dla nauki niemieckiej, 
nędza dzieci wędrujących robotników, organizacje kościelne na czeskim Śląs
ku, konwikt w  Nysie, stosunki w  Norwegii.

15. Dział I, A 25 o — zawiera w  sobie 36 jednostek o następującej treści: 
sierocińce, „wschodnio-niemiecka prowincja kościelna**, czyli metropolia 
w e Wrocławiu, Prusy Wschodnie, życzenia polskich katolików na Górnym Ślą
sku odnośnie do polskiego języka w  nauczaniu w  1914 roku (sygn. o, 9), sprawa 
podziału Śląska i diecezji wrocławskiej w  1920, 1921, 1922j 1925, 1929 r. (o, 28— 
—34), troska o powołania kapłańskie, trzeci zakon Św. Franciszka, Górny Śląsk  
i kuria rzymska (o, 35), karty głosowania na Górnym Śląsku (o, 36).

16. Dział I, A 25 p — ma 108 jednostek inwentarzowych. Odnoszą się one 
do takich kwestii, 'jak: pruski konkordat, duszpasterstwo policji, kościół Św. 
Piotra w  Rzymie, Stolica Apolstolska, seminaria duchowne w  Widnawie, unia 
protestancka, fundusz wspierania księży, personalia dotyczące kard. Bertrama 
(p, 21), Dom Księży Emerytów w  Nysie, seminarium  duchowne Albertinum, prasa, 
obsada probostw, Pasa (stowarzyszenie austriackich księży), polityczno-pol- 
skie tendencje kleru czeskiego (p, 48), nieporozumienia polskich księży w  Cze
chosłowacji (p, 33—51, teczka 2), zawieszanie polskich nabożeństw (p, 49) 
w 1939 r., polska nacjonalistyczna agitacja (p, 51), sprawy polskich robotników, 
jeńców, wysiedlonych w  latach 1942 — 1944 (p, 87—92, teczka 1), odgłosy prasy 
z czasów plebiscytu w  1920 r. (p, 97—104, teczka 6), wyższa szkoła polska 
w Bytomiu (p, 83), policyjne meldowanie członków katolickich stowarzyszeń  
młodzieży, polscy robotnicy cywilni 1940— 1943 (p, 87—88), akademia pedago
giczna w  Bytomiu (p, 98).

17. Dział I, A 25 r — w 95 jednostkach inwentarzowych podaje nam na
stępujące sprawy: konkordat z Rzeszą Niemiecką 1933 r., nauka religii, teoria 
rasy, projekty obrzędowe komisji liturgicznej 1943 r., relacje o stanie diecezji 
(39—41), redemptoryści, różaniec, radio, Mythus des,20 Jahrhuderts Rosenberga.

18. Dział I, A 25 s — 169 jednostek inwentarzowych — porusza: semina
rium Albertinum, duszpasterstwo więźniów, statystykę zakonną, statuty pal
lotynów, salwatorianów, upoważnienia duszpasterskie w  czasie wojny, nabożeń
stwa szkolne, pedagogikę seksualną, pismo adresowane „Fiihrer und Reichs- 
kanzler“ (s. 36), Bank Śląski, moralność a kąpieliska, duszpasterstwo maryna
rzy, święcenie niedziel, święcenie niedzieli a NSDAP, stowarzyszenie studen
tów, Stolica Apostolska a Italia, statuty kapituły wrocławskiej (s. 95), zagad
nienie isterylizacji z punktu widzenia morałno-kanonistycznego, sterylizacja 
a eugenika, prawo sterylizacji z 1933 r., stanowisko wobec Mythus  Rosenberga, 
socjalizm a chrześcijaństwo, szkolnictwo.

19. Dział I, A 25 t — 63 jednostek — dotyczy sprawy rozdziału Kościoła
od Państwa, testamentów duchownych, podziału Śląska i diecezji w 1918/1919 
i 1922/1923 r. (t. 8—9), języka polskiego w  kościołach Górnego Śląska (t. 49—51, 
62—63, teczka 2), studium teologii, konwiktów teologicznych, wydziału teolo
gicznego. i



20. Dział I, A 25 u — 24 jednostki inwentarzowe — zawiera materiał do 
ujednostajnienia postu eucharystycznego, usiłowań unijnych Kościołów wscho
dnich, uniwersytetów.

21. Dział I, A 25 ii — 5 jednostek odnoszących się do planów arcybiskup- 
stwa.

22. Dział I, A 25 v — liczy 150 jednostek inwentarzowych. Mamy tutaj uwa
gi do nowego konkordatu między Stolicą Apostolską a Niemcami, zniesionych  
parafii, pełnomocnictwa dla misjonarzy, misji ludowych, szkół ludowych, nau
ki religii w  języku polskim (v. 24), głosy o utrakwistycznych nabożeństwach  
(v. 26), pokój wersalski, w izytację apostolską seminarium i konwiktów, w izyta
cją zakonnych konwentów.

23. Dział I, A 25 w  — liczy 57 jednostek inwentarzowych. Odnoszą się one 
przede wszystkim  do takich zagadnień, jak kwestia mieszkaniowa, duchowień
stwo świeckie, Instytut Misyjny duchowieństwa świeckiego, fundusz dla wdów  
i sierót, prawo wyborcze, życzenia ces. Franciszka Józefa dla kard. Bertrama 
w 1914 r., sprawy kościelne w  Warthegau w  czasie wojny (w, 49—57).

24. Dział I, A 25 z — liczy 32 jednostki inwentarzowe. Tutaj mamy poru
szoną sprawę cygańską, cystersów, pewne zagadnienia polskie, jak polskie dru
ki (Droga do nieba, Kazania, sygn. z, 20), naukę języka polskiego przez stu
dentów teologii (z, 21), rozporządzenie o nauczaniu języka polskiego w  Arcy
biskupim Konwikcie Teologicznym z roku 1932 (z, 22), zabiegi o polskie bis
kupstwo na Górnym Śląsku (z, 23) i polską agitację na Górnym Śląsku (z, 24), 
szkoły mniejszości na Górnym Śląsku (z, 25), położenie niem ieckich katolików  
w Polsce (z, 26), głosowanie na Górnym Śląsku (von Lama, sygn. z, 27).

Tak przedstawiają się ocalałe archiwalia z czasów rządów kard. Adolfa 
Bertrama, które mogą być przydatne przyszłemiu historykowi badającemu te 
czasy i zagadnienia z nimi związane.

Wincenty Urban

PRACE ARCHEOLOGICZNE NA ŚLĄSKU

Z chwilą, wyzwolenia Śląska spod panowania hitlerowskiego w  roku 1945 
wśród budowniczych podstaw nowego życia nie zabrakło pracowników nauko
wych, a w ich liczbie i archeologów. Dawne instytucje archeologiczne w e Wro
cławiu i na Śląsku leżały w  gruzach, a w  najlepszym razie uległy poważnej 
dewastacji. W takich warunkach w  dużej mierze należało rozpocząć pracę od 
podstaw. Równocześnie przed archeologami wrocławskimi leżały pilne zadania: 
pogłębienie znajomości najstarszych dziejów naszej dzielnicy poprzez planowe 
prace wykopaliskowe mające na celu uzyskanie nowego materiału źródłowego 
i krytyczną ocenę dorobku burżuazyjnej archeologii niemieckiej i polskiej 
w zakresie najdawniejszych dziejów Śląska, w  oparciu o nową marksistowską 
metodologię.

Prace wrocławskiego środowiska archeologicznego, jako centralnego ośrod
ka śląskiego, odbywały się w  latach 1945—1954 ,w  ramach organizacyjnych 
Zakładu Prehistorii Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Państwowego we 
Wrocławiu. Następnie powołane zostały do życia jeszcze dwie instytucje: Kie
rownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego w  r. 1949 i Inspektorat 
Ochrony Zabytków Archeologicznych w  roku 1951. W roku 1954 Kierownictwo



Badań nad Foczątkami Państwa Polskiego zostało przejęte przez Polską Aka
demię Nauk i przekształcone w  Oddział Instytutu Historii Kultury Materialnej.

Ostatnie dwa lata stoją wyraźnie pod znakiem dalszego pogłębiania wza
jemnej współpracy i koordynacji planów naukowych tych instytucji.

Zakład Archeologii Polski (do 1 IX 1952 Zakład Prehistorii Uniwersytetu  
im. B. Bieruta) powstał w  roku akademickm 1945/1946. Pierwszym  jego kie
rownikiem i organizatorem był prof. R. Jamka; od roku 1950, po przeniesieniu  
się prof. Jamki do Opola, kierownictwo Zakładu objął prof. W. Hołubowicz.

Praca naukowo-badawcza Zakładu koncentruje się w  obrębie dwóch w ęz
łowych zagadnień: 1. metodyki archeologii; 2. rozkładu wspólnoty pierwotnej 
i początków społeczeństwa klasowego na terenie Śląska.

W związku z powyższym Zakład Archeologii prowadził prace wykopalis
kowe na następujących stanowiskach:

1. Sobocisko. W okresie od 21 X  do 8 XI 1952 r. przeprowadzono wstępne 
prace wykopaliskowe na cmentarzysku szkieletowym  z okresu lateńskiego 
(IV—I w. p.n.e.) koło wsi Sobocisko w  powiecie oławskim, pod kierownictwem  
prof. Wł. Hołubowicza przy współudziale dr H. Hołubowiczowej, mgr J. Kaź- 
mierczyka i mgr Z. Trudzika. W pracach w zięli również udział studenci ar
cheologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W toku badań odkryto i zbadano 7 gro
bów szkieletowych, na ogół dobrze zachowanych. Wyposażenie zmarłych w dary 
grobowe było dosyć ubogie z wyjątkiem  jednego grobu wojownika, gdzie zna
leziono resztki drewnianej tarczy, miecz żelazny, szczątki żelaznego łańcucha 
i grot oszczepu. Problematyka tego obiektu łączy się z zagadnieniem wpływów  
kultury celtyckiej.

Cmentarzysko szkieletowe nawarstwiło się na cmentarzysku ciałopalnym  
kultury łużyckiej okresu halsztackiego (700—400 p.n.e.). Ogółem zbadano 14 
grobów ciałopalnych. Ze względu na płytkość zalegania część z nich uległa 
zniszczeniu w  czasie głębokiej orki traktorowej. Z zabytków metalowych 
w grobach ciałopalnych znaleziono m. in. szpile i bransolety brązowe.

2. Tarchalice. Z obiektów datowanych na okres wpływów rzymskich ba
dano w roku 1952 pod kierownictwem  prof. dr Wł. Hołubowicza stanowisko 
hutnicze w  pow. wołowskim. W pracach wzięli również udział studenci archeo
logii. W toku badań zbadano dobrze na ogół zachowanych 46 pieców hutni
czych, tzw. dymarek, kształtu beczułkowatego, o przeciętnej wysokości 1 m e
tra i średnicy dochodzącej do 80 cm, służących do wytopu żelaza z rudy dar
niowej. Na podstawie gęstości występowania dymarek oraz rozrzuconego po 
okolicznych polach żużlu i przepalonej gliny można przypuszczać, że był to 
duży, liczący kilka tysięcy dymarek ośrodek produkcyjny, zaopatrujący m iej
scową i okoliczną ludność w  żelazo.

3. Izbicko. Koło wsi Izbicko w  pow. strzeleckim w roku 1952 zbadano pod 
kierownictwem dr H. Hołubowiczowej część ciałopalnego cmentarzyska kurha
nowego z V—VI wieku. Cmentarzysko zostało założone na miejscu, gdzie być 
może niewiele lat przedtem mieszkała ludność, wytapiająca żelazo w  dymar- 
kach, których ślady stwierdzono pomiędzy kurhanami.

4. Krzanowice. Do stanowisk wczesnośredniowiecznych należy cmentarzys
ko szkieletowe z drugiej połowy XI i początku XII wieku koło wsi Krzano
wice w  pow. opolskim, badane w latach 1953 i 1954 pod kierownictwem  di’ H.



Hołubowiczowej przy współudziale mgr Z. Każmierczyka, z kredytów Państwo
wego Muzeum Archeologicznego w  Warszawie, uzyskanych za pośrednictwem  
Komitetu Badań Naukowych Opolszczyzny. W roku 1954 prace były częściowo 
finansowane przez Komitet Badań Naukowych Opolszczyzny. W pracach udział 
wzięli między innymi studenci antropologii, odbywający tu praktykę wyko
paliskową.

W latach 1953 — 1954 na cmentarzysku zbadano 19 grobów szkieletowych, 
4 groby ciałopalne oraz jedną ziemiankę. Odsłonięte szkielety zalegały na głę
bokości od 20—70 cm. Rozmieszczenie ich ma charakter rzędowy na osi północ- 
południe. Wyposażenie zmarłych w dary grobowe jest dosyć zróżnicowane. 
W grobach męskich znajdowaliśmy najczęściej koło kości rąk noże żelazne, 
w kobiecych natomiast obok głowy — kabłączki skroniowe wykonane ze sre
bra, brązu i cyny. Tylko w  jednym wypadku natrafiliśmy na grób kobiecy w y
posażony w naszyjnik złożony z 26 paciorków, w  tym dwa srebrne granulowa
ne, 20 szklanych oraz 4 z bursztynu, i 5 kabłączków skroniowych. Na podsta
wie wyposażenia grobowego pochowanej tu ludności w iejskiej najogólniej 
można przyjąć, że reprezentuje ona trzy grupy majątkowa, z których pierw
sza najmniej liczna stanowiła najbardziej zamożną część ludności, grupa druga 
to ludzie średnio zamożni i grupa trzecia, najliczniejsza, to zapewne wyrobnicy. 
Dalsze badania pozwolą przypuszczalnie na dokładniejsze sprecyzowanie tego 
zagadnienia.

Zbadane groby ciałopalne występujące pomiędzy grobami szkieletowym i 
przynależą do kultury łużyckiej z  końcowej fazy epoki brązu. Ziemianka 
w kształcie wydłużonego owalu była użytkowana bezpośrednio przed założe
niem tu cmentarzyska z okresu wczesnośredniowiecznego.

5. Wrocław — Ostrów Tumski. Prace wykopaliskowe na Ostrowiu Tums
kim w e Wrocławiu zostały zapoczątkowane przez Zakład Archeologii w r. 1946 
pod kierownictwem  prof. dr R. Jamki. Miały one charakter zwiadowczy i do
prowadziły do odkrycia między innymi wczesnośredniowiecznego wału obron
nego.

6. Wrocław — zamek piastowski. Rozpoczęte w r. 1954 prace wykopalisko
we na dziedzińcu Uniwersytetu Wrocławskiego, w  miejscu lokalizowanego tu 
zamku piastowskiego, pod kierownictwem  prof. dr Mariana Morelowskiego 
przy czynnym współudziale Zakładu Archeologii Polski U. W. (prof. Wł. Ho- 
łubowicz, dr H. Hołubowiczowa, mgr B. Czerska, mgr J. Kaźmierczyk) dopro
wadziły do odsłonięcia kilku fragmentów murów średniowiecznych, mających 
niewątpliwy związek z zamkiem, który w  okresie późniejszym ulegał rozbu
dowom i przebudowom. Z cenniejszych zabytków, jakie znaleziono w toku 
prac, należy wym ienić fragment rzeźby romańskiej z drugidj połowy XII w.

Praca zespołowa. W okresie sprawozdawczym pracownicy naukowi Katedry 
pracują nad podręcznikiem Historii Śląska zaprojektowanym przez Instytut 
Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Katedra opracowuje pierwszy tom, po
święcony dziejom pierwotnym i starożytnym Śląska.

Współpraca z innymi instytucjami. Pracownicy naukowi zakładu brali 
udział w  badaniach wykopaliskowych prowadzonych przez Kierownictwo Ba
dań nad Początkami Państwa Polskiego. Od r. 1954 biorą udział w  pracach 
IHKM PAN. Współpracują również z Muzeum Śląskim we Wrocławiu w za-



ki'esie urządzania wystaw. Prof. W. Holubowicz w czerwcu i początkach lipca 
1952 r. odbył podróż naukową do Albanii, gdzie prowadził wykopaliska i ba
dał garncarstwo ludowe.

Zarządzeniem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 3 kwietnia 1949 r. zo
stało powołane do życia Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Pol
skiego. Do zadań Kierownictwa należało zorganizowanie planowych i zespo- 

Jkiwych badań nad końcowym etapem rozkładu wspólnoty pierwotnej i two
rzeniem się społeczeństwa klasowego. Zadania te na terenie Śląska zaczęto 
realizować w  roku 1949 przez utworzenie placówek wykopaliskowych o w ę
złowej wczesnośredniowiecznej problematyce. W r. 1949 powstały następujące 
placówki badawcze: 1. W Opolu, pod kierownictwem  prof. R. Jamki, a od 
r. 1952 prof. W. Hołubowicza. 2. We Wrocławiu, pod kierownictwem  doc. dra 
Wojciecha Koczki. 3. Na Ślęży, pod kierownictwem  prof. W. Hołubowicza i dr 
II. Hołubowiczowej. 4. W Cieszynie, pod kierownictwem  mgr Aliny Kietlińskiej.
5. W Sobótce, pod kierownictwem prof. K. Maleczyńskiego. 6. W r. 1950 została 
utworzona placówka w  Niemczy, pod kierownictwem prof. W. Hołubowicza 
i dr H. Hołubowiczowej. Nowopowstałe placówki badawcze na Śląsku były or
ganizowane od podstaw. W pracy ich początkowo bardzo dotkliwie dawał się 
odczuć brak wykwalifikowanych kadr pomocniczych pracowników naukowych, 
pomocy naukowych, sprzętu oraz pomieszczeń. W miarę rozwoju działalności 
trudności te były pokonywane — przy placówkach powstały zespoły składające 
się z wykwalifikowanych pomocniczych pracowników naukowych oraz perso
nelu pomocniczego.

W roku 1954 Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego zo
stało przejęte przez IHKM PAN, a wraz z nim  zostały przejęte wszystkie pla
cówki terenowe Kierownictwa. W nowych ramach organizacyjnych Instytut 
Historii Kultury Materialnej powołał do życia następujące placówki badaw
cze: 1. Zakład Archeologii Polski w e Wrocławiu pod kierownictwem  prof. W. 
Hołubowicza. 2. Stację Archeologiczną w Opolu pod kierownictwem  prof. W. 
Hołubowicza. 3. Stację Archeologiczną we Wrocławiu pod kierownictwem  doc. 
W. Koczki.

Wyniki badań wyżej wymienionych placówek w  jak najbardziej ogólnych 
zarysach przedstawiają się następująco:

1. Opole — Ostrówek. Badania wykopaliskowe na Ostrówku w  Opolu roz
poczęto w  r. 1948 z ramienia działu prehistorycznego Muzeum Państwowego  
we Wrocławiu, pod kierownictwem  prof. R. Jamki. W r. 1952 kierownictwo 
prac objął prof. W. Hołubowicz. Jak wykazały dotychczasowe badania, naj
starsza osada na Ostrówku powstała prawdopodobnie w drugiej połowie X  w. 
Jest to osada typu miejskiego, której przestrzenne rozplanowanie nie ulegało 
zasadniczym zmianom w okresie od X—XIII w. Zmiana rozplanowania zabu
dowy w  w. XIII wiąże się z  wzniesieniem  na Ostrówku książęcego zamku. Bo
gactwo i różnorodność wydobytego w  toku badań wykopaliskowych materiału 
przeszła najśm ielsze oczekiwania badaczy; z taką ilością materiału archeolo
gicznego do dziejów wczesnośredniowiecznych miast polskich spotkano się 
po raz pierwszy w  Opolu. Szczególnie dużo cennego materiału uzyskano z za
kresu szewstwa (samego obuwia znaleziono kilkaset sztuk); dalej tkactwa —- 
po raz pierwszy w  dziejach polskich badań archeologicznych znaleziono w  Opo



lu bizantyjski jedwab oraz prawdopodobnie chiński. Z tkanin produkowanych 
na miejscu można wymienić sukno oraz kobierce. Równie bogato jest repre
zentowane bednarstwo, kołodziejstwo i rzemiosło artystyczne. Kowale opolscy 
znali sposób wyrobu stali, a cieśle stawiali nie tylko domy parterowe, ale i p ię
trowe. Z zakresu sadownictwa stwierdzono po raz pierwszy w  Polsce drewno 
orzecha włoskiego. Z przedmiotów pochodzących z wym iany dalekosiężnego 
handlu na pierwszy plan wysuwają się importy z Rusi Kijowskiej. Za pośred
nictwem  kupców ruskich opolanie nabywali przedmioty z południa. Niemniej 
cenne są materiały i wiadomości z zakresu magii, które można było m. in. 
uzyskać dzięki zastosowaniu przez prof. Wł. Hołubowicza nowej, przez niego 
wypracowanej, metody i organizacji badań archeologicznych.

2. Wrocław — Ostrów Tumski. Prace -wykopaliskowe na Ostrowiu Tumskim  
zapoczątkował w  r. 1946 prof. R. Jamka. Od roku 1949 badania -wykopaliskowe 
są prowadzone pod kierownictwem  doc. W. Koczki. W wyniku przeprowadzo
nych prac ustalono m. in. wielkość, kształt oraz charakter grodu, który został 
wybudowany w  X  w. Interesująca jest również konstrukcja wału, który ota
czał grodzisko, dochodząc u podstawy do 25 metrów szerokości. Przypuszczalna 
wysokość wału wynosiła około 12 m, a jego podwaliny odkryto poniżej 1,70 m 
dzisiejszego poziomu Odry. Do budowy wału, jak obliczono, zużyto około 
19 000 m3 drewna. Obok grodu było badane równocześnie i podgrodzie otoczone 
również wałem. Wewnątrz podgrodzia stwierdzono resztki drewnianych kon
strukcji domostw oraz ulicy. Z przedmiotów ruchomych znaleziono m. in. przę- 
śliki, osełki, resztki wyrobów skórzanych, szydła kościane i noże oraz pewną 
ilość przedmiotów wykonanych z drewna.

3. Slęża. Badania archeologiczne na szczycie Ślęży rozpoczęto w r. 1949 pod 
kierownictwem prof. W. Hołubowicza. W roku 1951 kierownictwo prac objęła 
dr H. Hołubowiczowa. W tym  też roku został zakończony pierwszy etap prac 
wykopaliskowych i badawczych masywu Ślęży. Jak wykazały badnia, na 
szczycie Ślęży w okresie około 500'— 400 lat p.n.e. istniał gród będący centrum  
kultowym  plemienia Ślężan. Otoczony był potężnym wałem kamiennym zbu
dowanym bez zaprawy z bloków skały gabro. Strona wewnętrzna jak i zew
nętrzna wału tworzyła prostopadłe ściany, dochodzące w  okresie badań do 
2 m wysokości. Uzyskany materiał pozwolił na skorygowane jego chronologii. 
Z wierzeniami religijnymi wiążą się kamienne rzeźby oraz ,,święte" znaki 
w kształcie ukośnego krzyża. W wyniku badań odrzucono m. in. tezę badaczy 
niemieckich, jakoby na Ślęży istniały materiały świadczące o rzekomym poby
cie na Śląsku germańskich Silingów. W toku badań nad resztkami muru nie 
wytrzymała również próby teza o (istnieniu na szczycie klasztoru zakonników  
regularnych i kościoła z XII w., znajdującego się rzekomo według Goschwendta 
w jednej z tych budowli. W tym bowiem czasie, jak wiemy z kroniki Thiet- 
mara, góra Ślęża była jeszcze miejscem pogańskiego kultu. Osadnictwo wczes
nośredniowieczne reprezentują przede wszystkim  liczne ułamki naczyń glinia
nych.

W roku 1951 w  toku badań wykopaliskoych na szczycie Ślęży, w celu 
uchwycenia powiązań z osadnictwem terenów przyległych, przeprowadzono pod 
kierownictwem prof. W. Hołubowicza wstępne prace wykopaliskowe na cmen
tarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej okresu halsztackiego obok nowej żwi-



iow ni w pobliżu Sobótki. Odsłonięto i zbadano 23 groby częściowo zniszczone. 
W pobliżu cmentarzyska z tegoż okresu odkryto ślady osadnictwa. W tym też 
roku przeprowadzono wstępne badania wykopaliskowe na terenie grodziska 
położonego koło wsi Strachowa. Na podstawie uzyskanych materiałów w  po
staci ułamków naczyń glinianych grodzisko w  Strachowie jest datowane na 
około VII wiek n.e.

4. Cieszyn. Badania wykopaliskowe na terenie góry zamkowej w Cieszy
nie rozpoczęto w roku 1954 pod kierownictwem mgr A. Kietlińskiej. Dostar
czyły one w iele cennego materiału, w  szczególności do badania ciągłości osad
nictwa od okresu lateńskiego do średniowiecza z niewielkim i przerwami.. 
Z okresu wczesnośredniowiecznego odkryto resztki konstrukcji drewnianych 
domostw i ulic. Znalezione zabytki mają przede wszystkim charakter użytkowy.

5. Sobótka. W latach 1948 — 1949 na terenie Sobótki, w  kościele Św. Ja
kuba przeprowadzono prace wykopaliskowe pod kierownictwem prof. K. Ma
rczyńskiego. W wyniku badań odkryto resztki romańskiego kościoła z XII w.

6. Niemcza. Prace wykopaliskowe na terenie grodu w  Niemczy, w sławio
nego obroną przed Niemcami w  r. 1017, rozpoczęto w roku 1950 pod kierow
nictwem prof. W. Hołubowicza i dr H. Hołubowiczowej. Były one pomyślane 
jako prace o charakterze Wstępnym. Kontynuowano je do r. 1951. Przyniosły 
one jednak dość ciekawe materiały dotyczące osadnictwa grodowego kultury 
łużyckiej oraz osadnictwa wczesnośredniowiecznego, którego początki na te
renie Niemczy sięgają VI w. Na uwagę zasługuje ponadto odsłonięty i zba
dany fragment obronnego drewniano-ziemnego wału pochodzącego z końca 
w. X  lub z początku w. XI. Z przedmiotów ruchomych znaleziono m. in. dwa 
kamienie granitowych żaren stanowiące komplet żaren rotacyjnych.

Ochrona zabytków archeologicznych. Odbudowa wielu miast i w si ze znisz
czeń wojennych oraz ich aktywizacja gospodarcza w połączeniu z budownic
twem przemysłowym pozostają w  ścisłym związku z przeprowadzaniem naj
rozmaitszych prac ziemnych oraz z coraz intensywniejszym  zagospodarowaniem  
nieużytków. Jak wykazały dotychczasowe obserwacje, w  w ielu wypadkach 
podczas prac ziemnych czy też w czasie głębokiej orki traktorowej natrafia się  
na cmentarzyska i osady będące często jedynym  świadectwem  minionej prze
szłości. W związku z tym, w  ramach budownictwa podstaw socjalizmu, przed 
archeologami śląskimi postawiono bardzo poważne zadania: nadążyć w zakre
sie ratownictwa zabytków na zagrożonych stanowiskach archeologicznych.

Rozpatrując przebieg dotychczasowej działalności na odcinku ratownictwa 
zabytków należy podkreślić, że akcję tę rozpoczęło Muzeum Śląskie we Wro
cławiu. Niewystarczająca jeszcze wówczas ilość archeologów oraz brak specjal
nie na ten cel przeznaczonych środków finansowych w  połączeniu z własnym  
programem prac nie pozwoliły archeologom pracującym w  Muzeum na rozto
czenie szerokiej opieki nad zabytkami w terenie. Mimo jednak tych trudno
ści pracownicy Muzeum przeprowadzili szereg prac zabezpieczająco-wykopalis- 
kcwych. Z ważniejszych inspekcjonowanych i badanych stanowisk archeolo
gicznych należy wymienić:

1. Opole — Ostrówek. W roku 1948 prowadzono prace wykopaliskowe na 
terenie wczesnośredniowiecznego miasta na Ostrówku w  Opolu. Kierownictwo 
prac objął prof. R. Jamka. Zastępcą kierownika prac był dr W. Koczka.



2. Puszków. W tymże samym roku przeprowadzono prace zabezpieczające 
na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu 
(1100—900 p.n.e.) koło Puszkowa w  pow. żagańskim. Ogółem uratowano 27 na
czyń glinianych.

3. Wrocław — Pilczyce. W r. 1950 wstępne prace zabezpieczaj ąco-wykopa- 
liskowe przeprowadziła dr W. Sarnowska na ciałopalnym cmentarzysku kul
tury łużyckiej okresu halsztackiego (700—400 p.n.e.) we W rocławiu-Pilczycach. 
W głębszych kulturowych warstwach stwierdzono występowanie jam z młod
szej epoki kamiennej.

4. Nosocice. Prace ratowniczo-wykopaliskowe na stanowisku z młodszej 
epoki kamiennej koło wsi Nosocice w  pow. głogowskim rozpoczęto w  roku 1950 
pod kierownictwem  dr W. Sarnowskiej. W latach 1951—1953 prace kontynuo
wano z kredytów Inspektoratu pod kierownictwem  mgra S. Siedlaka, a następ
nie mgra A. Gałuszki. Prace wykopaliskowe w Nosocicach dostarczyły m. in 
szeregu ciekawych materiałów z okresu w pływów  rzymskich (I—IV w.).

5. Wrząca. W toku prac wykopaliskowych i zabezpieczających na cmenta
rzysku ciałopalnym kultury łużyckiej okresu halsztackiego koło w si Wrząca 
w pow. Góra Śląska pod kierownictwem  mgra K. Smutka zbadano w  r. 1951 
2 groby ciałopalne.

6. Wołów. W wyniku prac ratowniczo-badawczych na terenie ciałopalne
go cmentarzyska kultury łużyckiej okresu halsztackiego położonego na przed
mieściu Wołowa zbadano w  r. 1951 16 grobów pod kierownictwem  mgra T. Ró
życkiej i mgra S. Siedlaka. Z powodu płytkiego występowania grobów część 
z nich została zniszczona w  czasie prac polnych. Wśród wyposażenia grobo
wego wystąpiły także naczynia malowane. Z prac o charakterze zabezpiecza
jącym należy wymienić: zabezpieczenie przed zniszczeniem 2 cmentarzysk kul
tury łużyckiej w  Karszowie, pow. Strzelin, i w  Prusicach, pow. Złotoryja.

W r. 1951 decyzją Wydziału Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury 
i Sztuki został powołany Inspektor Ochrony Zabytków Archeologicznych z sie
dzibą we Wrocławiu. Funkcję inspektora objął mgr Andrzej Gałuszka. Od tego 
też czasu ilość prowadzonych prac ratowniczo-wykopaliskowych wzrasta szyb
ko z każdym rokiem. Z funduszów Inspektoratu prace ratowniczo-wykopalis
ko we prowadzono na następujących stanowiskach:

1. Głogów — Stocznia. W r. 1951 pod kierownictwem mgr T. Różyckiej od- 
kiyto i zbadano na terenie stoczni koło Głogowa część ciałopalnego cmentarzy
ska kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu (1300—1100 p.n.e.).

2. Grodziec. W toku prac ratowniczo-wykopaliskowych przeprowadzonych 
pod kierownictwem mgra K. Smutka w  r. 1951 na cmentarzysku szkieletowym  
w Grodźcu koło Będzinia odkryto 6 grobów. Wyposażenie grobowe stanowiły 
srebrne kabłączki skroniowe, pierścień srebrny oraz 3 noże żelazne i 1 naczy
nie gliniane. Na podstawie zabytków towarzyszących szkieletom cmentarzysko 
w Grodźcu datuje się na X  w.

3. Stabłowice. Pracami wykopaliskowymi na terenie ciałopalnego cmenta
rzyska kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu została objęta w r. 1953 naj
bardziej zagrożona część stanowiska. W efekcie prac, którymi kierowała dr W. 
Sarnowska, uzyskano kilka grobów prawie zupełnie zniszczonych.



4. Wrocław — Oporów. W toku prac wykopaliskowych w  r. 1951 przepro
wadzanych pod kierownictwem dr W. Sarnowskiej na cmentarzysku ciałopal
nym kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w e Wrocławiu — Oporowie 
zbadano 9 grobów. Z zabytków metalowych wystąpiły m. in. szpile brązowe 
i żelazne noże.

5. Dobrzyń Wielki. W r. 1953 w  toku prac wykopaliskowych na nowoodkry- 
tym cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej okresu halsztackiego w  Do
brzyniu Wielkim w  pow. opolskim zbadano pod kierownictwem  mgra A. Ga
łuszki przy współudziale mgr T. Różyckiej 46 grobów. Stanowią one drobną 
część rozległego cmentarzyska. Ze względu na płytkość występowania grobów 
pewna ich ilość uległa w  czasie uprawy ziemi częściowemu zniszczeniu. Z za
bytków metalowych znaleziono m. in. bransolety zdobione, grocik do strzały 
łuku i szpile. Wszystkie przedmioty metalowe wykonane są z brązu. W r. 1954 
z ramienia Muzeum Opolskiego mgr H. Wiklak zabezpieczył dalszych 5 grobów.

6. Wrocław — Gądów. Z tegoż sarpego okresu co i cmentarzysko w Dobrzy
niu Wielkim pochodzi cmentarzysko ciałopalne we W rocławiu-Gądowie badane 
w r. 1953 przez mgra K. Smutka. W wyniku prac odkryto i zbadano 5 dobrze 
zachowanych grobów. Z zabytków metalowych znaleziono 5 szpil brązowych 
z łabędziowatymi szyjkami.

7. Groszowice. W r. 1952 zespół pracowników Katedry Archeologii Polski 
U. W. przy współudziale pracowników Kierownictwa prac wykopaliskowych  
v/ Opolu i Inspektoratu Ochrony Zabytków Archeologicznych rozpoczął prace 
rato wniczo-wykopalisk owe na stanowisku hutniczym z IV—V w. koło wsi Gro
szowice w  pow. opolskim, pod kierownictwem prof. W. Hołubowicza, kontynu
ując je w  latach 1953 — 1954. W latach 1952— 1953 prace finansowane były  
przez Inspektorat a w  r. 1954 przez Spółdzielnię „Piaski Techniczne1' w  Tar
nowskich Górach, za pośrednictwem Komitetu Badań Opolszczyzny. W ciągu 
trzech sezonów wykopaliskowych odsłonięto i zbadano: a) 13 resztek pieców  
hutniczych tzw. dymarek służących do wytopu żelaza, b) 6 studni. W stanie 
dobrym zachowały się tylko dolne partie cembrowin, c) zarysy dwóch m iesz
kalnych domów, w  obrębie których znaleziono przęśliki, kości zwierzęce oraz 
licznie występujące ułamki naczyń glinianych, lepionych ręcznie oraz toczo
nych na kole garncarskim, d) ziemianki mieszkalne kształtu wydłużonego ow a
lu, e) 1 przypuszczalnie kuźnię oraz kilka prawdopodobnie szop, po których 
zachowały się resztki zwęglonych słupów.

Osada hutnicza w  Groszowicach zajlmowała w  przybliżeniu przestrzeń oko
ło 9000 m2, a jej główne centrum hutnicze m ieściło się  na obszarze około 
6000 m2. Pozostałą część osady zajmowały zabudowania mieszkalne, składy 
i studnie. Ogólna produkcja ośrodka hutniczego mogła wynieść najr 
mniej 10 000 kg żelaza. Osada hutnicza w  Groszowicach należy do najlepiej 
zbadanych tego typu osad na terenie Śląska i jest, jak dotychczas, największą 
spośród znanych i zbadanych osad hutniczych.

8. Chróścice. W miesiącach sierpniu i wrześniu 1953 r. robotnicy w czasie 
eksploatacji kruszywa koło wsi Chróścice w  pow. opolskim natknęli się na 
groby ciałopalne. Przeprowadzone tu prace ratowniczo-wykopaliskowe, konty
nuowane w r. 1954, doprowadziły do stwierdzenia, że natrafiono na peryfe- 
ryczną część cmentarzyska z III—IV w. Łącznie w  toku badań w  latach



1953 — 1954 zbadano 9 grobów. Z przedmiotów m etalowych znaleziono: fibulę, 
sprzączkę do pasa, umba i uchwyty żelazne do tarcz, groty oszczepów, żelazny 
łańcuch, krzesiwo, noże, nożyce, fragment grzebienia kościanego oraz stopione 
szkliwo, prawdopodobnie z paciorków. Szczególnie obficie były wyposażone 
w przedmioty groby wojowników, co może wskazywać na znaczne zróżnicowa
nie pochowanej tu ludności.

W obrębie cmentarzyska odkryto i zbadano ponadto resztki prymitywnego 
hutnictwa polegającego na wytopie żelaza bezpośrednio na ognisku. Obiekt ten 
nieznacznie wyprzedza chronologicznie cmentarzysko, Pracami kierował mgr
J. Kaźmierczyk.

9. Milicz. W r. 1953 przeprowadzono pod kierownictwem  mgra A. Gałuszki 
i mgra M. Młynarskiej wstępne prace wykopaliskowe o charakterze zwiadow
czym na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska w  Miliczu w woj. wro
cławskim. Stwierdzono, że dolne nawarstwienia grodziska pochodzą z okresu 
grodowego kultury łużyckiej, górne wiążą się z okresem wczesnośredniowiecz
nym. Najogólniej należy je odnieść do wieku XI—XIV. Tuż za fosą otaczającą 
grodzisko stwierdzono istnienie cmentarzyska szkieletowego. Odsłonięto i zba
dano 14 na ogół niezbyt dobrze zachowanych szkieletów z powodu płytkiego 
ich zalegania. Obok szkieletów znaleziono m. in. srebrne kabłączki skroniowe. 
Wstępne cmentarzysko datuje się na w iek XIII. Należy dodać, że nawarstwiło 
się ono na wczesnośredniowiecznej osadzie, której początki sięgają poniżej 
w. X. Z obiektów stałych zbadano m. in. resztki domostwa oraz kilka palenisk  
otwartych.

10. Opole — Rynek. Prace ratowniczo-wykopaliskowe w obrębie średnio
wiecznego miasta w  Opolu były prowadzone w  r. 1953 pod kierownictwem  
prof. W. Hołubowicza. Pracami objęto szereg punktów, które w  sposób naj
bardziej ogólny pozwoliły uchwycić stratygrafię średniowiecznego miasta, któ
rego rozwój przypada na połowę w. XIII. Zjawiskiem interesującym, jakie 
m in. udało się uchwycić, jest inne rozplanowanie średniowiecznego miasta, 
niż to przedstawiają najstarsze plany, co dla badań historycznych w  ogóle, 
a dla Opola w  szczególności ma doniosłe znaczenie. Z przedmiotów nierucho
mych zbadano m. in. fragment drewnianego wodociągu z koło XIV w.

11. Czamowąsy. W r. 1954 w  ramach ochrony zabytków archeologicznych 
zbadano pod kierownictwem  mgra J. Kozłowskiego drobną, peryferyczną część 
cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej okresu halsztackiego, uzyskując 
11 częściowo zniszczonych grobów.

12. Raków. Pracami ratowniczo-wykopaliskowymi, które zapoczątkowano 
w r. 1954 pod kierownictwem  mgra A. Gałuszki, objęto część niszczonej przez 
eksploatację kruszywa osady z IV okresu epoki brązu (1100—900 p.n.e.), poło
żonej na skraju w si Rakowa w pow. głubczyckim. Zbadano tu 7 ziemianek  
mieszkalnych. Z przedmiotów ruchomych uzyskano m. in. znaczną ilość ułam
ków naczyń glinianych, kilkanaście przęślików, 1 kamień Żarnowy oraz kilka 
skrobaczy krzemiennych i toporków kamiennych.

13. Łubowice. Prace ratowniczo-wykopaliskowe w  r. 1954 pod kierownic
twem mgra A. Gałuszki skoncentrowały się na badaniach konstrukcji wału 
grodzfiska kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu (900—700 p.n.e.). Gro
dzisko koło wsi Łubowice w  pow. raciborskim należy do najbardziej rozle
głych tego typu grodzisk na terenie Śląska.



14. Słup. W r. 1954 pod kierownictwem dr W. Sarnowskiej zbadano część 
mocno zniszczonego ciałopalnego cmentarzyska kultury łużyckiej okresu hal
sztackiego, położonego koło ‘wsi Słup w  pow. Środa Śląska.

15. Mokronos Górny. Do stosunkowo dobrze zachowanych cmentarzysk na
leży cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej okresu halsztackiego koło wsi 
Mokronos w  pow. wrocławskim, badane w r. 1954 pod kierownictwem dr W. 
Sarnowskiej. Odsłonięto i zbadano 25 grobów dobrze zachowanych. W wypo
sażeniu grobowym wystąpiły m. in. naczynia malowane.

16. Chróścice. Badania osady hutniczej z III—IV w. koło w si Chróścice 
w pow. opolskim rozpoczęto w r. 1954 pod kierownictwem mgra J. Kaźmier- 
czyka i mgra Z. Trudzika. W toku prac na stanowisku tym odsłonięto i zba
dano 1 ziemiankę, resztki 1 domu o konstrukcji plecionkowej oraz resztki 5 dy- 
marek. Najbardziej interesującym odkryciem jest odsłonięcie jamy wypełnio
nej nieregularnie warstewkami przebiegającymi warstewkami przepalonej i nie 
przepalonej gliny. Odkrycie to nasuwa przypuszczenie, że hutnicy już wów 
czas znali sposób wyrabiania ogniotrwałych glin do budowy płaszczy dyma- 
rek. Z przedmiotów metalowych, jakie znaleziono podczas prac, należy w y
mienić 2 fibule brązowe, 1 sprzączkę żelazną do pasa, noże oraz nity. Z przed
miotów kościanych bogato zdobioną okładzinę noża. O charakterze zawodowym  
ludności zamieszkującej osadę świadczą wspomniane już wyżej dymarki, któ
rych ogólna ilość musiała być dość znaczna, na co wskazuje gęsto rozrzucony 
żużel i przepalona glina na obszarze około 2000 m2. Trudno na razie dać pewną 
odpowiedź czy hutnictwo stanowiło podstawę egzystencji zamieszkałej tu lud
ności, niemniej należy stwierdzić, że mieszkańcy byli dość zamożni, na co 
wskazuje również wyposażenie grobowe zmarłych, o czym była wzmianka już 
wyżej.

17. Zimnice Małe. W wyniku kilkudniowych wstępnych prac ratowniczo- 
wykopaliskowych w  r. 1954, pod kierownictwem mgra J. Każmierczyka, stwier
dzono, że na niewielkiej wyniosłości położonej na południowy wschód od wsi 
Zimnice Małe w  pow. opolskim, mniej więaej po środku terasy zalew/owej 
Odry, istniała w okresie III—V. w. osada dość znacznych rozmiarów. Je)j poło
żenie nad przeprawą przez Odrę, które miało co najmniej znaczenie lokalne, 
oraz na szlaku bursztynowym stwarzało dogodne warunki wymiany handlowej. 
Nie wykluczone, że przynajmniej w  pierwszym okresie istnienia osady mógł tu 
mieścić się jeden z punktów etapowych lub pomocniczych w  handlu, jaki pro
wadzili kupcy rzymscy na tych terenach przy pośrednictwie miejscowej lud
ności. Mieszkańcy osady trudnili się m. in. wytopem żelaza, jak wskazuje na to 
duże nasycenie w^arstw kulturowych żużlem i przepaloną gliną.

18. Nysa. Badania archeologiczne w  Nysie jako pierwsze badania o cha
rakterze systematycznym zostały zapoczątkowane w  r. 1954 w  porozumieniu
7. Pracownią Badań i Studiów Urbanistyczno-Historycznych we Wrocławiu, pod 
kierownictwem mgra A. Gałuszki przy współudziale mgra J. Każmierczyka. 
Miały one na celu uchwycenie wczesnośredniowiecznych nawarstwień kultu
rowych w  zwdązku z odbudową miasta. W wyniku badań przypuszcza się, ze 
najstarsza osada na terenie miasta Nysy znajduje się w okolicy ulicy Brackiej 
i Lenino, której początki sięgają końca w. XI.

19. Racibórz. W toku prac ratowniczo-wykopaliskowych, zapoczątkowanych 
w7 r. 1954 na terenie Raciborza-Ostroga, odkryto i zbadano pod kierownictwem



•mgra A. Gałuszki resztki słupowych konstrukcji drewnianych, prawdopodob
nie mostu, pochodzących z XIV w., oraz resztki drewnianych konstrukcji do
mostw na dziedzińcu zamkowym, również z w. XIV.

20. Strzegom. W ramach ścisłej współpracy z Pracownią Badań i Studiów  
przeprowadzono pod kierownictwem  mgra A. Gałuszki przy współudziale mgra
J. Kaźmierczyka ostatnie w r. 1954 badania nad zlokalizowaniem najstarszej 
osady na terenie miasta Strzegomia. W wyniku prac stwierdzono, że nie ma 
podstaw rzeczowych do lokowania najstarszej osady na terenie Starego Strze
gomia, jak również w obrębie miasta średniowiecznego. Przypuszcza się, że naj
starsza osada była położona pomiędzy kasztelanią a miastem średniowiecznym.

Dla przedstawienia pełnego obrazu badań w ramach ochrony zabytków  
oraz związanych z tym wyników należy pokrótce omówić jeszcze badania po
wierzchniowe, inspekcję piaskowni, sondaże ną grodziskach, inwentaryzację 
stanowisk archeologicznych oraz popularyzację archeologii. Najogólniej należy 
stwierdzić, że przełom na tym  odcinku pracy nastąpił w  r. 1952. Badaniami 
powierzchniowymi zostały objęte znaczne połacie po w. raciborskiego, głubczyc- 
kiego i opolskiego. Przyczyniło się to do odkrycia szeregu nie znanych dotąd 
stanowisk. Inspekcje żwirowni przyniosły w  efekcie również kilka nowych osad 
i cmentarzysk, które dzięki natychmiastowym badaniom, zostały uratowane od 
zniszczenia. Przeprowadzono także szereg sondaży na domniemanych grodzi
skach, w  celu uściślenia ich chronologii, a inwentaryzacją objęto kilkanaście 
wczesniośredniowiecznych grodzisk. Znacznie mniej natomiast zrobiono w  za
kresie popularyzacji archeologii.

Reasumując powyższy pobieżny przegląd całokształtu osiągnięć ośrodka 
wrocławskiego na odcinku archeologii w  okresie dziesięciolecia Polski Ludo
wej na terenie Śląska należy stwierdzić, że w  omawianym okresie było bada
nych 36 stanowisk. Niektóre spośród nich były już badane przez siedem sezo
nów wykopaliskowych, jak np. Opole i Wrocław. Chronologicznie stanowiska 
objęte pracami wykopaliskowymi pochodzą z okresów od neolitu do okresu 
wczesnośredniowiecznego włącznie. Większość z nich przypada na obiekty przy
należne do kultury łużyckiej, a szczególnie na cmentarzyska ciałopalne, pozo
stałe natomiast stanowią obiekty z okresu wczesnośredniowiecznego, rzymskie
go i z młodszej epoki kamienia. Należy podkreślić, że obok poważnych osiąg
nięć w badaniach nad aulochtonizmem plemion śląskich oraz nad rzemiosłem  
hutniczym najpoważniejsze osiągnięcia uzyskano w badaniach nad charakte
rem polskich przedlokacyjnych miast. Złożyły się na to przede wszystkim kil
kuletnie prace na Ostrówku w  Opolu, które ujawniły nowe, wspaniałe, a nie 
znane dotąd karty kultury i życia naszego narodu w  zaraniu istnienia państwa 
polskiego.

Józef Kaźmierczyk




